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Wstęp

Wielki ruch „Solidarności”, który był odpowiedzią na niezapomniane wołanie 

Jana Pawła II z warszawskiego pl. Zwycięstwa i zmienił „oblicze tej ziemi”, zrodził 

się w mieście, w wielkich zakładach przemysłowych, od początku jednak wiatrem 

przemian ogarnął polską wieś poddawaną przez lata PRL-u socjalistycznym ekspery-

mentom. „Solidarność” stała się bowiem zrywem ogólnonarodowym obejmującym 

wszystkie środowiska zawodowe i społeczne, w tym również rolników, nazywanych 

wówczas indywidualnymi, którzy najdłużej walczyli o prawo do posiadania niezależ-

nych związków zawodowych.

Występując wspólnie z „Solidarnością” miejską, pracowniczą, czerwoną, „dużą” 

– „Solidarność” zielona, „mała”, wiejska, chłopska, rolnicza miała swój ważny udział 

zarówno w poszerzaniu przestrzeni wolności w okresie „karnawału” 16 miesięcy lat 

1980-1981, podtrzymaniu z pomocą Kościoła woli oporu wobec dogorywającego 

po wprowadzeniu stanu wojennego systemu, jak i w zmianach ustrojowych zapo-

czątkowanych przy „okrągłym stole”. Podczas przełomu politycznego lat 1988-1989 

„Solidarność” zdobyła poparcie wsi i po wyborach kontraktowych współdecydowała 

o kierunkach polskiej drogi obalania komunizmu. 

Niezależny ruch chłopski spod znaku „Solidarności” mimo upływu 30 lat od pa-

miętnych wydarzeń Sierpnia’80 nie doczekał się należytego udokumentowania swej 

obecności na kartach najnowszej historii Polski. Marginalnie traktowany we współ-

czesnych podręcznikach, których autorzy często nie potrafi ą nawet poprawnie zapi-

sać nazwy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pomijany w badaniach 

historyków specjalizujących się w dziejach PRL i opozycji antykomunistycznej, nie 

ma dotąd wartościowego opracowania swych niezwykle burzliwych i ciekawych dzie-

jów.

Niniejsza publikacja ma charakter rocznicowy, przygotowana bowiem została 

z myślą o uczczeniu 30. rocznicy rejestracji pierwszego związku zawodowego rol-

ników. W żadnym razie ani nie wyczerpuje tematu, ani nie zwalnia z konieczności 

podjęcia gruntownych badań historycznych. Prezentując obecny stan wiedzy, przed-

stawia w jednym tomie i w nowym, znacznie poszerzonym ujęciu prace rozproszone 
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w na ogół trudno dostępnych periodykach. Dzięki temu czytelnik otrzymuje kom-

pendium podstawowych informacji oraz opis najważniejszych wydarzeń w ruchu 

solidarnościowym na wsi. W założeniu nie jest to książka ani popularna, ani ściśle 

naukowa, chociaż i zwykli czytelnicy, i naukowcy – mam nadzieję – nie będą mieli 

o to pretensji. 

Ze względu na presję czasu i terminów koncepcja tej publikacji została zrealizo-

wana z udziałem jedynie trzech autorów, co ograniczyło jej pierwotne ramy. Oprócz 

niżej podpisanego – weterana towarzyszącego „Solidarności” rolników od września 

1980 roku do chwili obecnej – są nimi dwaj młodzi historycy z IPN Tomasz Kozłow-

ski i Jan Olaszek, którzy z racji swego wieku nie mogli przeżywać święta rejestracji 

NSZZ RI „Solidarność” 12 maja 1981 roku, ponieważ jeszcze nie było ich na świecie. 

Sądzę, że ten punkt widzenia oparty jedynie na źródłach pisanych może być intere-

sujący w konfrontacji z doświadczeniem uczestników opisywanych wydarzeń. Warto 

podkreślić, że krótka synteza niezależnego ruchu chłopskiego lat 1980-1989 została 

wcześniej wspólnie opracowana przez wyżej wymienionych autorów do rocznicowej 

7-tomowej historii NSZZ „Solidarność” wydanej przez IPN. Szkoda jedynie, że to 

dopiero początek badań dziejów „Solidarności” Rolników w tej placówce, bowiem 

w ciągu 10 lat działalności publikacje książkowe IPN dotyczące tego zagadnienia 

można policzyć na palcach jednej ręki.

Tytuł książki – „Solidarność” Rolników – jest swego rodzaju kompromisem, zwa-

żywszy emocje, jakie w przeszłości wywoływała nazwa związku. To także symbolicz-

ne nawiązanie do nazwy tygodnika związkowego, który nie ukazał się 1981 roku, oraz 

do tytułu najdłużej wydawanego pisma podziemnego. Historia NSZZ RI „Solidar-

ność” została ukazana na szerszym tle całego ruchu solidarnościowego na wsi i po-

przedzona szkicem o niezależnym ruchu chłopskim w latach wcześniejszych; epilo-

giem jest rozdział o reaktywowaniu działalności związkowej w 1989 roku, który życie 

pisze dalej. Uwypuklono rolę Kościoła katolickiego i osobiście Prymasa Tysiąclecia 

kard. Stefana Wyszyńskiego w walce rolników o niezależne związki zawodowe; na 

odrębne opracowanie czeka duszpasterstwo rolników lat 1982-1989. Publikacja za-

wiera obszerne kalendarium wydarzeń oraz wskazówki co do podstawowych źródeł 

archiwalnych i wybranej bibliografi i. Znakomita większość historycznych zdjęć jest 

dziełem Lecha Ścibor-Rylskiego, który także od początku towarzyszył przez długie 

lata rolniczej „Solidarności”, by potem zamienić dziennikarskie pióro i aparat foto-

grafi czny na rolę, którą uprawia nad Bugiem z dala od stołecznego zgiełku. Z powo-

dów technicznych w aneksie umieszczono tylko niewielki wybór dokumentów.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do tych wszystkich, którym bliskie 

były ideały „Solidarności” na wsi; niech na jej kartach znajdą ślad swej obecności. 

Mam też nadzieję, że wszyscy zainteresowani utrwaleniem tego ważnego fragmentu 

historii Polski zechcą uzupełnić naszą wiedzę własnymi zbiorami dokumentów i fo-



tografi i oraz spisanymi lub nagranymi relacjami uczestników wydarzeń; gorąco do 

tego namawiam i zachęcam. 

Moje specjalne podziękowania kieruję do senatora Jerzego Chróścikowskiego, 

przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”, który dał autorom wolną rękę, a bez któ-

rego inspiracji i wytrwałego uporu z pewnością książka ta nigdy by nie powstała; 

godne podkreślenia jest też uwzględnianie tematyki historycznej na łamach miesięcz-

nika związkowego „Nasza Ziemia”. Dziękuję też za wielką życzliwość pracownikom 

biura z jego szefową Agnieszką Wiatrzyk na czele. W sposób szczególny zwracam się 

do tych wszystkich, których spotkałem na swej dziennikarskiej drodze 30 lat temu 

i dzięki którym przeżyłem najwspanialszą przygodę zawodową w moim życiu; ich 

nazwiska znajdują się w tej pracy. 

Andrzej W. Kaczorowski
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Andrzej W. Kaczorowski

Niezależny ruch chłopski 1976-1980

Struktury opozycyjne wobec władz PRL pojawiły się w środowiskach wiejskich 

w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w., w ofi cjalnej propagandzie nazywa-

nej „dekadą przyspieszonego rozwoju”, nieprzypadkowo. Niezależny ruch chłopski1 

znalazł wówczas inspirację i wsparcie ze strony powstałych w tym okresie ośrod-

ków jawnej, choć nie uznawanej za legalną, opozycji politycznej – przede wszyst-

kim Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (KSS „KOR”) i Ruchu Obrony Praw 

Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – które starały się dotrzeć również do rolników. 

Zasadniczą jednak przyczyną wystąpienia w środowiskach chłopskich pierwszych 

ognisk czynnego oporu była polityka rolna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

(PZPR) preferująca ze względów ideologicznych uspołecznienie wsi. Chłopskie go-

spodarstwa rodzinne stanowiły element obcy w systemie socjalistycznym i w dalszej 

perspektywie miały ulec eliminacji jako relikt kapitalizmu. Na szybsze tempo tego 

procesu naciskały nieustannie władze partyjno-państwowe Związku Radzieckiego; 

prywatna własność ziemi została tam zlikwidowana, podobnie jak i w innych krajach 

tzw. demokracji ludowej.

Po zniszczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Stanisława Mikołajczyka 

pozbawiona autentycznej reprezentacji politycznej wieś polska od lat stalinowskich 

stosowała bierny opór wobec różnych form kolektywizacji. Zjednoczone Stronnictwo 

Ludowe (ZSL) – fasadowa partia chłopska – zaakceptowało bowiem ideologię mar-

ksistowską i realizowało program rolny komunistów wbrew interesom własnej bazy 

członkowskiej. Rolnicy byli również pozbawieni autentycznej organizacji społeczno-

1  Do tej pory brak pełnego opracowania tego zagadnienia. Najbogatszą pozycję stanowi publikacja IPN: Początki niezależnego 

ruchu chłopskiego 1978-1980. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi 

Grójeckiej. Wstęp, wybór źródeł i opracowanie M. Choma-Jusińska, M. Krzysztofi k, Lublin 2008. Ponadto m.in.: A. Friszke, 

Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994; Z. Hemmerling, M.Nadolski, Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-

1980. Wybór dokumentów, Warszawa 1994; A.W.Kaczorowski, Geneza niezależnego chłopskiego ruchu społeczno-zawodowego 

w Polsce (1976-1980) [w:] Z badań nad dziejami wsi w Polsce, red. Z. Hemmerling, M. Nadolski, Warszawa 1990. Prezento-

wany obecnie tekst Niezależny ruch chłopski 1976-1980 jest rozszerzoną i poprawioną wersją mojej pracy sprzed 20 lat.



Andrzej W. Kaczorowski
„Solidarność” Rolników 1980-1989

10

zawodowej; kółka rolnicze zostały upaństwowione i podlegały centralistycznej biu-

rokracji, tracąc zarazem chłopski charakter i samodzielność. Krytyczne stanowisko 

wobec uprawianej przez władze PRL dyskryminacji wsi i sektora prywatnego w rol-

nictwie, ofi cjalnie zwanego indywidualnym, zajmował jedynie Episkopat Polski, zaś 

po 1976 roku prezentowały także różne nurty opozycji antykomunistycznej oraz krąg 

seniorów ruchu ludowego.

W latach 1971-1973 rządząca ekipa Edwarda Gierka kierowała się podejściem 

pragmatycznym, łagodząc obowiązujący kurs. Wzrost cen skupu gwarantował opła-

calność hodowli, zezwolono na sprzedaż rolnikom indywidualnym maszyn i ciągni-

ków, zmniejszono progresję podatku gruntowego, nastąpiła likwidacja dostaw obo-

wiązkowych i wprowadzenie bezpłatnego lecznictwa dla ludności wiejskiej. Jednak 

w 1974 roku w polityce rolnej PRL doszło do zwrotu w kierunku dogmatycznym. 

Nowe zakazy administracyjne uniemożliwiały chłopom nabywanie ziemi i powięk-

szanie gospodarstw, a nieproporcjonalnie dużą część nakładów inwestycyjnych i do-

tacji budżetowych skierowano na rozwój sektora socjalistycznego, marnując w ten 

sposób środki fi nansowe i materialne. Kółkom rolniczym odebrano sprzęt i maszyny, 

przekazując je wraz z Funduszem Rozwoju Rolnictwa (FRR) do dyspozycji odgórnie 

tworzonych Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR), przy których powstawały skrajnie 

nieefektywne Zespołowe Gospodarstwa Rolne (ZGR). Wzmocnienie w terenie po-

zycji aparatu państwowego spowodowało, że stosunki między administracją lokal-

ną a rolnikami uległy feudalizacji, zwłaszcza że naczelnicy gmin otrzymali bardzo 

szerokie uprawnienia gospodarcze, decydując bez żadnej kontroli o rozdzielnictwie 

środków produkcji i artykułów spożywczych oraz dysponując możliwością wywłasz-

czania rolników z ziemi. Zlikwidowano resztki samorządności, ograniczając miesz-

kańcom wsi nawet prawo do wyboru sołtysa.

Nieopłacalność produkcji rolnej, trudności zaopatrzeniowe, pogłębiające się dys-

proporcje warunków życia na wsi i w mieście, a przede wszystkim brak pewności 

gospodarowania wywoływały ucieczkę młodzieży z gospodarstw i zwiastowały kry-

zys strukturalny tradycyjnego modelu rolnictwa chłopskiego. Efektem polityki władz 

i wyrazem pogarszających się nastrojów społecznych na wsi było załamanie się pro-

dukcji rolnej w latach 1974-1976; od 1974 roku Polska stała się importerem żywności 

netto.

Mimo to socjalizacja wsi, w wyniku sterowanego procesu przejmowania ziemi 

chłopskiej przez państwo, była nadal głównym kierunkiem polityki rolnej PRL. Temu 

celowi miały służyć m.in. przepisy o przekazywaniu gospodarstw za rentę, a następ-

nie projektowana ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla 

rolników i ich rodzin, którą odebrano w wielu środowiskach wiejskich – mimo pro-

pagandowego szumu na temat jej historycznego dobrodziejstwa – bez większego en-
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tuzjazmu, jako zakamufl owaną formę powiększania sektora rolnictwa uspołecznio-

nego2. Widmo kolektywizacji wciąż krążyło po Polsce.

Sytuacją wsi i rolnictwa stałe zainteresowanie wykazywał Kościół katolicki3. W kie-

rowanych do władz memoriałach – na przykład w związku ze zmianami w Konsty-

tucji PRL w 1976 roku – w komunikatach z konferencji plenarnych Episkopatu Pol-

ski oraz w licznych homiliach biskupi, a zwłaszcza Prymas Polski kardynał Stefan 

Wyszyński, występowali wielokrotnie w obronie społecznych i ekonomicznych praw 

ludności rolniczej i ostrzegali przed skutkami krótkowzrocznej polityki rolnej zmie-

rzającej do rozbudowy sektora socjalistycznego; m.in. w 1976 roku Kościół oprote-

stował wniesiony przez rząd do Sejmu projekt ustawy o przejmowaniu i zagospoda-

rowaniu nieruchomości rolnych, który przewidywał przymusowe przejmowanie na 

własność państwa ziemi „źle uprawianej, zadłużonej lub niedostatecznie zagospoda-

rowanej”, nadając naczelnikom gmin ogromne uprawnienia w tym zakresie. „Czynni-

kiem doniosłym w rozwoju rolnictwa jest zdrowa polityka rolna” – głosił komunikat 

z 158. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 4-5 maja 1977 roku. „Sprawiedliwość 

społeczna wobec wsi wymaga szacunku i docenienia rolników, służących narodowi 

swoją pracą i poświęceniem”4. 

Kościół kultywował tradycje ruchu ludowego, od których programowo odcinało 

się kierownictwo ZSL, zwalczając je wspólnie ze Służbą Bezpieczeństwa (SB)5. W 30. 

rocznicę śmierci Wincentego Witosa 31 października 1975 roku mszę św. w Bazylice 

Mariackiej w Krakowie odprawił kardynał Karol Wojtyła, a z inicjatywy dawnych 

działaczy PSL w katedrze warszawskiej z udziałem Prymasa Polski i metropolity kra-

kowskiego 28 grudnia 1975 roku została odsłonięta tablica ku czci przywódcy chło-

pów6. Ważnym ośrodkiem niezależnych ludowców stały się Wierzchosławice – ro-

dzinna wieś trzykrotnego premiera II RP i miejsce jego wiecznego spoczynku, gdzie 

2 A.W. Kaczorowski, Geneza rolniczych ubezpieczeń społecznych w PRL. Materiały na konferencję 20 lat Rolniczych Ubezpieczeń 

Społecznych w Polsce, Warszawa 1998.

3 Szerzej zob. A.W. Kaczorowski, Episkopat o wsi i rolnictwie, Tygodnik Rolników „Obserwator” 2006 nr 37; idem, Pry-

mas Tysiąclecia a problemy wsi i rolnictwa w latach 1976-1981 [w:] Prymas Tysiąclecia a polska wieś, red. J. Kupiec, 

Wierzchosławice 2002.

4 Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, wstęp i opracowanie J. Żaryn, Poznań 2006, s. 185.

5 SB zajmowała się tropieniem tzw. prawicy ludowej, obejmując kontrolą b. działaczy PSL oraz przeciwników polityki rolnej 

PZPR i ZSL. W poufnym piśmie z 30 VII 1970 do prezesów WK ZSL sekretarz NK ZSL Edward Duda piętnował „przejawy 

politycznej aktywizacji niektórych prawicowych środowisk związanych z ruchem ludowym”: „Aktywizacja ta rozwijana na 

gruncie prawicowo-klerykalnym, uwidacznia się głównie przy okazji pogrzebów lub rocznic śmierci działaczy ludowych, 

także w toku obchodów rocznic ważniejszych wydarzeń w dziejach ruchu ludowego”. Instancjom ZSL polecono wyciągnąć 

wnioski organizacyjne wobec wszystkich członków ZSL, którzy angażowali się w organizowanie takich obchodów lub 

w nich uczestniczyli. „Z nosicielami prawicowych i reakcyjno-klerykalnych poglądów należy podjąć walkę polityczną” (Z. 

Hemmerling, M. Nadolski, Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976. Wybór dokumentów, Warszawa 

1991, s. 381-386; B. Dereń, Krakowscy konfederaci. Ludowa opozycja w Krakowskiem w latach 1945-1974, Warszawa 2003, s. 

235; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 

1997, s. 200-206). 

6 E. Czubek, Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Warszawa 1994; F. 

Kieć, Odsłonięcie tablicy ku czci Wincentego Witosa w Archikatedrze Warszawskiej w 1975 roku [w:] Prymas Tysiąclecia 

a polska wieś...(tamże homilie kard. Karola Wojtyły z 31 X 1975 i kard. Stefana Wyszyńskiego z 28 XII 1975).
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z inicjatywy Stanisława Mierzwy7 rokrocznie na początku listopada odbywały się 

„Zaduszki Witosowe”, gromadzące działaczy ludowych z całego kraju.

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia niezależnego ruchu chłopskiego stał się 

protest przeciw ustawie z 27 października 1977 roku o zaopatrzeniu emerytalnym 

i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin8. W jej preambule wyraźnie dekla-

rowano cele pozasocjalne, w tym „stworzenie warunków do dalszego rozwoju rolni-

ctwa uspołecznionego”. „Funkcji ustrojowej można przyporządkować uzależnienie 

otrzymania emerytury lub renty przez właściciela gospodarstwa bez następcy od 

nieodpłatnego przekazania gospodarstwa państwu, przy zwiększeniu z tego tytułu 

wysokości świadczenia, a także zwolnienie rolników przekazujących gospodarstwa 

państwu z wymagania sprzedaży minimum produktów. Do kwietnia 1982 roku ist-

niała ponadto możliwość przymusowego przejęcia przez państwo za rentę gospodar-

stwa rolnego wykazującego niski poziom produkcji”9. Z kolei funkcji produkcyjnej 

odpowiadało uzależnienie prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej od sprzedaży 

jednostkom gospodarki uspołecznionej produktów rolnych o minimalnej wielkości, 

a także uzależnienie wymiaru emerytury od wartości takiej sprzedaży. Krytykę bu-

dziły również rozwiązania dotyczące sfery socjalnej, jak na przykład fakt, że ustawa 

przyznawała jedno świadczenie (emeryturę lub rentę) dla obojga rolników-małżon-

ków, „co pozostawało w sprzeczności nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale również 

z powszechnie przyjętym konstytucyjnym prawem każdej jednostki ludzkiej do oso-

bistych świadczeń za osobisty trud”10. 

Z publiczną krytyką założeń ustawy wystąpiło warszawskie środowisko seniorów 

ruchu ludowego. Na zebraniu Klubu Seniorów działającego przy ZSL Mikołaj Zo-

zula11 odczytał opracowany przez grupę działaczy memoriał „O powszechny system 

ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych, o zrównanie chłopów w prawach 

socjalnych z innymi grupami ludzi pracujących”, przyjęty z aplauzem przez zgroma-

dzonych. Tadeusz Nawrocki12, jeden z jego sygnatariuszy, podczas zebrania „zwrócił 

7 Stanisław Mierzwa (1905-1985) – działacz SL i PSL, adwokat, bliski współpracownik Wincentego Witosa; podczas okupacji 

w konspiracyjnej Radzie Jedności Narodowej, w marcu 1945 aresztowany przez NKWD i w procesie 16 przywódców Polski 

Podziemnej skazany w Moskwie na 4 miesiące więzienia; po powrocie do kraju ponownie aresztowany w 1946 i skazany 

na 10 lat więzienia, zwolniony w 1953. Przywódca środowiska niezależnych ludowców w Małopolsce, tzw. konfederatów 

krakowskich, inicjator i współtwórca Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

8 Dziennik Ustaw 1977 nr 32, poz. 140. 

9 B. Banaszkiewicz, A. Lutyk, Pozasocjalne funkcje ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych, „Wieś Współczesna” 

1988 nr 10, s. 73-74.

10 T. Żochowski, Związki zawodowe rolników indywidualnych. Fakty, dokumenty, komentarze, Warszawa 1989, s. 170.

11 Mikołaj Zozula (1915-1985) – działacz SL i ZSL, żołnierz BCh i AK, dziennikarz; 1978 wykluczony z ZSL, 1979 członek 

Ośrodka Myśli Ludowej. Jego syn Andrzej (ur. 1950) był współpracownikiem KSS „KOR” i redaktorem „Placówki”. 

12 Tadeusz Nawrocki (1910-1999) – działacz SL i ZSL, żołnierz BCh, historyk, nauczyciel; w 1950-1952 poseł na Sejm Usta-

wodawczy; 1956-1972 dyrektor Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. 1978 wykluczony z ZSL, 

współpracownik „Gospodarza” i innych pism bezdebitowych, autor publikacji ukazujących się poza cenzurą, wydawca 

krajowej edycji „Jutra Polski”; uczestnik wielu działań opozycyjnych, m.in. 1986 członek Konwentu Seniorów Ruchu Ludo-

wego. 
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uwagę, że coraz głośniej podnoszony jest postulat powołania związku zawodowego 

rolników, w pełni samorządnego i broniącego praw indywidualnej wsi”13. Nawrocki 

i Michał Jagła14 złożyli potem oddzielnie własne krytyczne opracowania w sprawie 

projektu ustawy, a z listem otwartym wystąpiła Wanda Ferens15.

Memoriał – podpisany przez 22 osoby, datowany 16 maja 1977 roku i skierowany 

do Naczelnego Komitetu ZSL (NK ZSL) – bezlitośnie obnażał wady proponowanych 

rozwiązań i fi kcję tzw. konsultacji społecznych. „Te założenia reformy, przedstawiane 

zresztą mało precyzyjnie i z góry okrzyknięte przez władzę jako wielkie dobrodziej-

stwo, poddane zostały ostrej krytyce na licznych zebraniach z chłopami. Podczas tych 

konsultacji zwracano uwagę, że po przyznaniu pełnych praw socjalnych, obejmują-

cych także emerytury, rzemieślnikom i prywatnemu handlowi, rolnicy są ostatnią 

grupą społeczną w PRL, która nadal pod tym względem jest dyskryminowana. Chło-

pi wyliczyli także, że składki emerytalne w większości wypadków stanowić będą wy-

raźnie większą kwotę, niż wypłacane następnie emerytury”16.

Zdaniem autorów dokumentu środki fi nansowe potrzebne do zmiany tych nieko-

rzystnych dla rolników regulacji można by uzyskać, radykalnie obniżając nakłady pań-

stwa na uspołecznianie rolnictwa i przejmowanie chłopskiej ziemi przez SKR-y. „Gdyby 

zmniejszyć pegeeryzację gruntów do istotnie niezbędnych rozmiarów, to można by 

zaoszczędzone miliardy przeznaczyć na natychmiastową realizację emerytur i innych 

świadczeń społecznych dla rolników. A te hektary na PFZ, które przecież nie mogą 

leżeć odłogiem, oddać chłopom na powiększenie posiadanych gospodarstw”17. Pod-

kreślano też, że ustawa pozbawiała świadczeń ok. 420 tys. gospodarstw, które nie były 

w stanie sprzedać państwu towarów o ustalonej przepisami wartości.

Stanowisko seniorów ruchu ludowego – upublicznione za pośrednictwem prasy 

niecenzurowanej oraz Radia Wolna Europa18 – odebrano jako atak na kanony polity-

ki rolnej PRL. Postępowanie dyscyplinarne wytoczone przez władze ZSL zakończyło 

13 Emerytury dla wsi. Memoriał seniorów ruchu ludowego, „Opinia” 30 VI 1977, nr 3.

14 Michał Jagła (1915-1981) – działacz SL, PSL i ZSL, żołnierz BCh, księgarz; bliski współpracownik Stanisława Mikołajczyka, 

wiceprezes ZG ZMW RP „Wici”, poseł do KRN 1945-1947; w latach 60. i 70. współorganizator uroczystości ku czci Macieja 

Rataja i Stanisława Mikołajczyka, 1978 usunięty z ZSL; autor artykułów w prasie niezależnej i emigracyjnej, czynny w śro-

dowiskach opozycyjnych na wsi i w niezależnym ruchu ludowym, 1978 współtwórca Ośrodka Myśli Ludowej, redaktor 

pisma „Przebudowa”; po Sierpniu 1980 doradca i rzecznik „Solidarności Chłopskiej”, autor jej statutu i programu, wydawca 

„Listów ze wsi i do wsi”.

15 Wanda Ferens (1912-2000) – działaczka SL i „Wici”, nauczycielka, pracownik naukowy UW i AWF, redaktor książek i pub-

likacji wydawanych ofi cjalnie i w drugim obiegu; podczas wojny zesłana do Kazachstanu, opuściła ZSRR z armią gen. An-

dersa, w 1947 wróciła do Polski; sygnatariusz ROPCiO, autorka tekstów w prasie niezależnej, uczestniczka wielu inicjatyw 

opozycyjnych oraz wystąpień do władz PRL; w jej warszawskim mieszkaniu spotykali się przedstawiciele niezależnego 

ruchu chłopskiego, w 1979 odbywały się pierwsze wykłady Uniwersytetu Ludowego, a w 1980 zebrania Komitetu Założy-

cielskiego NSZZ Rolników. Jej córką z pierwszego małżeństwa z działaczem ludowym Jerzym Górszczykiem była Marzena 

Górszczyk-Kęcik. 

16 Emerytury dla wsi...,op. cit.

17 Ibidem.

18 Rozpowszechnienie memoriału nastąpiło „bez wiedzy i zgody sygnatariuszy” (Oświadczenie Seniorów Ruchu Ludowego, 

„Opinia” 1 X 1977, nr 6).
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się ostatecznie wykluczeniem ze stronnictwa 5 osób19 (Jagła, Nawrocki, Zozula oraz 
Anna Gadzalanka-Bojarowa20 i Stefan Pawłowski21); do 33 powiększyła się natomiast 
liczba sygnatariuszy memoriału. 

Protest spowodował większe zainteresowanie sprawami wsi i rolnictwa w śro-
dowiskach opozycyjnych. Wcześniej rolnictwu poświęcony był jedynie fragment 
programu tajnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego z maja 1976 roku, 
w którym stwierdzono, że „polityka agrarna musi ulec zasadniczej zmianie”: „Rolni-
kom trzeba zagwarantować własność posiadanej ziemi, usuwając widmo kolektywi-
zacji. Należy im umożliwić dowolne skupywanie ziemi i maszyn rolniczych, a także 
zatrudnianie pracowników. Należy znieść ograniczenie obszarów uprawianych przez 
indywidualnych właścicieli [...] Specjalne znaczenie ma podniesienie poziomu życia 
na wsi [...] Przede wszystkim zaś trzeba zmienić atmosferę tymczasowego tylko tole-
rowania prywatnej własności ziemskiej”22.

Od połowy 1977 roku w drugim obiegu prasowym zaczął się ukazywać niezależny 
kwartalnik „Postęp”23 wydawany przez Henryka Bąka24. Już od pierwszego nume-
ru pismo to próbowało wywołać publiczną dyskusję, czy potrzebny jest niezależny 
chłopski związek zawodowy, regularnie zajmując się tematyką wiejską i samorządo-
wą. O problemach wsi i rolnictwa pisano dużo również w drugoobiegowej „Opinii” 
– organie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela; uczestnikiem ROPCiO był 
Piotr Typiak25 reprezentujący w tym gronie nurt ludowy. Rzecznik Ruchu Leszek 
Moczulski wystąpił ze specjalnym wnioskiem do premiera o reformę rolną, a w ty-

19 T. Nawrocki, Za co wykluczano z ZSL-u w 1984 roku?, brw, s. 18. 

20  Anna Gadzalanka-Bojarowa (1907-1992) – działaczka „Wici”, SL, „Woli Ludu” i ZSL, żołnierz BCh, nauczycielka; poseł do 

KRN 1944-1947, w 1944 wchodziła w skład delegacji, która w Moskwie prowadziła rozmowy z ludowcami z Londynu; 1978 

wykluczona z ZSL, 1979 współorganizowała OML, 1980-1981 związana z „Solidarnością Chłopską”.

21 Stefan Pawłowski (1902-1986) – działacz SL, „Wici”, PSL i ZSL, żołnierz BCh, nauczyciel, spółdzielca; podczas okupacji 

dyrektor Biura Prezydialnego Delegatury Rządu na Kraj; 1978 wykluczony z ZSL, 1979 członek OML.

22 Program PPN w Kraju, „Kultura” (Paryż) 1976 nr 7-8, s. 114-115.

23 „Postęp” – kwartalnik niezależny wydawany w 1977-1980 w Warszawie, propagujący tworzenie niezależnych od władz 

państwowych i partyjnych związków zawodowych w mieście i na wsi. Motto pisma: „W solidarności – siła, w niezależności 

– rozwój, w samorządzie – demokracja”. Ukazało się 13 numerów; redaktorzy i autorzy tekstów: Henryk Bąk, Henryk 

Kosut, Tadeusz Fijałkowski, Wanda Ferens, Stanisław Jurzynek, Michał Jagła, Edward Koleja. W 1984-1986 pismo zostało 

wznowione jako kwartalnik niezależny Ruchu Niepodległości i Samorządu (ukazały się numery 14-21).

24 Henryk Bąk (1930-1998) – członek „Wici” i ZHP, prawnik, inż. elektryk, działacz opozycji antykomunistycznej; w 1948 

założyciel tajnej organizacji polityczno-wojskowej Obrona Konspiracyjnego PSL (potem Polska Szturmówka Chłopska), 

1953 skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, 1957 zwolniony; wydawca pism drugiego obiegu „Postęp” i „Rol-

nik Niezależny”, 1978 współorganizator Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, a w 1980-1981 NSZZ Rolników 

„Solidarność Wiejska”, uczestnik strajku okupacyjnego w Ustrzykach Dolnych; członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ 

„Solidarność” i delegat na zjazd krajowy w Gdańsku; represjonowany przez SB, w stanie wojennym internowany, podjął 

działalność podziemną jako przewodniczący „Solidarności Wiejskiej” i kontynuował wydawanie nielegalnej prasy, 1988 

przystąpił do reaktywowania PSL, 1989 redaktor „Gazety Ludowej”, wiceprezes PSL tzw. Wilanowskiego, 1990 prezes PSL 

Mikołajczykowskiego; 1991-1993 poseł Porozumienia Ludowego, wicemarszałek Sejmu III RP. 

25 Piotr Typiak (1899-1981) – harcerz, członek POW, działacz SL „Roch”, PSL i ZSL, pracownik samorządowy, ekonomista; 

podczas wojny w Delegaturze Rządu na Kraj, 1948-1952 poseł na Sejm Ustawodawczy; od 1977 uczestnik ROPCiO, współ-

autor i sygnatariusz wielu publicznych wystąpień, 1977-1980 sygnował swoim nazwiskiem 37 numerów „Gospodarza”, po-

dając jako siedzibę redakcji swój prywatny adres i telefon, publikował również w „Opinii”; 1979 wykładowca Uniwersytetu 

Ludowego, członek OML. Przechowywane przez siebie dokumenty władz PSL z lat 1945-1946 przekazał Władysławowi 

Bartoszewskiemu, który wydał je w drugim obiegu. 
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dzień po uchwaleniu przez Sejm PRL ustawy o emeryturach do rolników członkowie 
ROPCiO oświadczyli, że nowy akt prawny ma na celu przyspieszenie przekazywania 
gospodarstw chłopskich państwu.

Pierwsze kontakty w terenie wiejskim nawiązali w tym czasie także przedstawi-
ciele Komitetu Obrony Robotników. W maju 1977 roku po uwięzieniu 11 członków 
i współpracowników KOR list zbiorowy do władz w sprawie niezwłocznego uwolnie-
nia zarówno robotników aresztowanych po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku, 
jak i ich obrońców z inicjatywy ks. proboszcza Czesława Sadłowskiego26 podpisało 
349 mieszkańców parafi i Zbrosza Duża; KOR podziękował za ten przejaw solidarno-
ści wsi grójeckiej w oświadczeniu z 25 lipca 1977 roku. Na konieczność wyłonienia 
przez rolników autentycznej reprezentacji zwracała uwagę opracowana przez środo-
wisko tworzące KOR „Deklaracja Ruchu Demokratycznego” z 18 września 1977 roku. 
Proponowano „tworzenie przedstawicielstw chłopów, drobnych wytwórców – dzięki 
istniejącym na wsi organizacjom lub niezależnie od nich”, podkreślając zarazem, że 
przedstawicielstwa te nie mogą powstać i skutecznie działać bez udziału związanej 
z wsią inteligencji (agronomów, socjologów wsi, ekonomistów rolnictwa, lekarzy, na-
uczycieli itp.). „Wzywamy do takiej współpracy” – głosiła deklaracja27.

Kościół uważnie obserwował rozwój wydarzeń, publicznie nie zabierając głosu 
na temat emerytur dla rolników. Jednak 13 października 1977 roku prymas Stefan 
Wyszyński i sekretarz Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski skierowali pismo 
do marszałka Sejmu PRL Stanisława Gucwy – zarazem prezesa ZSL, które zawierało 
krytyczną ocenę założeń wniesionej przez rząd ustawy28. Wskazywano, że „projekt 
w niektórych przypadkach nie bierze pod uwagę istotnych wymogów polityki so-
cjalnej, kierując się nadmiernie zyskownością i wydajnością produkcji rolnej oraz 
tendencją do uspołeczniania rolnictwa, co w istocie prowadzi do upaństwawiania 
gospodarstw rolnych i do ich kolektywizacji”; zwracano uwagę, że projekt przyzna-
je zbyt szerokie uprawnienia naczelnikom gmin. Podkreślano, że przepisy ustawy 
preferują intensyfi kację rolnictwa, uzależniając wysokość emerytury wyłącznie od 
wartości sprzedawanych produktów rolnych, co stawia w sytuacji uprzywilejowanej 
rolników mających duże, ekonomicznie silne gospodarstwa, podczas gdy należy za-

pewnić każdemu rolnikowi emeryturę czy rentę, niezależnie od sprzedanych przez 
niego płodów rolnych. 

26 Ks. Czesław Sadłowski (ur. 1938) – od 1967 wikariusz w parafi i Jasieniec k. Grójca, budowniczy kościoła i od 1974 probo-

szcz parafi i Zbrosza Duża, która stała się symbolem oporu chłopów przeciw władzom PRL, niekonwencjonalny duszpas-

terz, od 2008 na emeryturze; 1976-1977 nawiązał kontakt z KOR, organizator i patron Komitetu Samoobrony Chłopskiej 

Ziemi Grójeckiej i „Solidarności Wiejskiej”, wydawca niezależnej prasy, represjonowany za nielegalną budowę kościoła 

i działalność opozycyjną, intensywnie rozpracowywany przez SB, m.in. w ramach SOR „Dobrodziej”. 

27 Deklaracja Ruchu Demokratycznego, „Głos” X 1977, nr 1. Wśród 110 sygnatariuszy znaleźli się również „przedstawiciele 

związanej ze wsią inteligencji”, współtworzący później niezależny ruch chłopski (m.in. Marzena i Wiesław Kęcikowie i An-

drzej Zozula).

28 A.W.Kaczorowski, Kościół w obronie wsi. Nieznany dokument, „Nasza Ziemia” listopad 2008, s. 24-27; tamże przedruk tego 

pisma. 
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Kościół w Zbroszy Dużej. Fot. Ryszard Rzepecki
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Broniąc prawa gospodarki chłopskiej do istnienia i rozwoju, Episkopat Polski upo-
mniał się również o faktyczną możliwość nabywania przez rolnika gruntów z Pań-
stwowego Funduszu Ziemi (PFZ), „bo wbrew zapowiedziom władz naczelnych ilość 
sprzedanych gruntów rolnych indywidualnym rolnikom jest nadal znikoma, a rolni-
cy napotykają na opory władz rolnych”. „Należałoby wyraźnie oświadczyć, że rolni-
cy indywidualni nie są reliktem przeszłości, których się jeszcze z różnych przyczyn 
toleruje, ale że mają oni zapewniony byt i są w istocie pod opieką Państwa i Rządu. 
Przebudowa bowiem naszego ustroju nie może polegać na likwidacji, choćby powol-
nej, gospodarstw indywidualnych, bo w ten sposób nie odzyskamy zaufania wsi, nie 
utworzymy zdrowych gospodarstw chłopskich opartych na przywiązaniu do ziemi 
i pracy całych rodzin” – stwierdzali hierarchowie29.

„Do władzy państwowej należy stworzenie takich warunków, aby pracujący na roli 
obywatele czuli się bezpieczni u siebie, swój warsztat pracy cenili, a owocami swojej 
pracy służyli Narodowi”30 – przestrzegali biskupi w komunikacie ze 162. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski 10 marca 1978 roku. „Wszystkich duszpasterzy pracują-
cych w środowiskach wiejskich Konferencja zachęca do podejmowania w swej dzia-
łalności duszpasterskiej problemów nurtujących wieś polską i do oddziaływania na 
młode pokolenie w tym kierunku, aby nie porzucało nierozważnie tego dziedzictwa, 
które wypracowały pokolenia ojców”. Biskupi skierowali specjalny list do duchowień-
stwa pracującego w środowiskach wiejskich31. 

Nową inicjatywą opozycyjną było pojawienie się niezależnego pisma dla miesz-
kańców wsi. Z datą 25 grudnia 1977 roku ukazał się pierwszy numer „Gospodarza”32 
– miesięcznika „w obronie praw chłopskiej gospodarki rodzinnej”. Tytułowe motto 
stanowiły słowa Witosa: „Potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy choćby 
największy geniusz – uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków na-

ród”. Pismo sygnowali dwaj uczestnicy ROPCiO Piotr Typiak i Bogumił Studziński33, 

ale faktycznym jego redaktorem i wydawcą kilkunastu pierwszych numerów o na-

29 Ibidem.

30 Komunikaty..., op. cit., s.195.

31 Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000, Marki 2003, cz. 1, s. 1161-1173.

32 „Gospodarz” – pierwsze niezależne pismo dla mieszkańców wsi, wydawane regularnie w 1977-1981 w Warszawie przez 

ROPCiO. Pierwsze 11 numerów fi rmowane przez Wydawnictwo Polskie wydrukowali i zredagowali Stanisław Michal-

kiewicz (pseud. Andrzej Stanisławski, A.S. i Jerzy Adam) i Tadeusz Szozda, później pismo fi rmowało Wydawnictwo im. 

Konstytucji 3 Maja, a jego redaktorami byli m.in. Adam Wojciechowski i Emil Morgiewicz; od 1981 P. Typiaka zastąpił 

w stopce redakcyjnej Konstanty Jocz. Ukazało się ogółem 45 numerów, w tym większość podwójnych; nakład wynosił 2-3 

tys. egz., dwa numery osiągnęły 5 tys. egz.

33 Bogumił Studziński (1931-1987) – prawnik, działacz opozycyjny; w 1945 wstąpił do Zrzeszenia „WiN”, 1951 skazany na 10 

lat więzienia za przynależność do nielegalnej organizacji Orzeł Biały, zwolniony w 1955; od 1970 należał do KIK w War-

szawie, 1976 współpracownik KOR, 1977 jeden z założycieli ROPCiO i członek ścisłego kierownictwa, w jego mieszkaniu 

w Zalesiu Górnym odbywały się ogólnopolskie spotkania ROPCiO; 1977-1981 własnym nazwiskiem podpisał 45 numerów 

miesięcznika „Gospodarz”, publikował także w „Opinii”, doradca Komitetów Samoobrony Chłopskiej, 1979 członek OML, 

1980-1981 wspomagał „Solidarność” miejską i wiejską; represjonowany przez SB, w stanie wojennym internowany; autor 

publikacji w drugim obiegu, m.in. „Wieś polska w latach 1944-1978”; zwolennik samoorganizowania się, animator wielu 

działań na rzecz wsi i rolnictwa. 
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kładzie 2 tys. egzemplarzy był Stanisław Michalkiewicz34, któremu pomagał Tadeusz 

Szozda. Już w pierwszym numerze „Gospodarza” stwierdzano, że „w każdej gminie, 

a nawet wsi winny być utworzone Obywatelskie Komitety Obrony”; „komitety winny, 

na wzór związków zawodowych na wsi dbać o interes rolników, o wyzwolenie ich 

inicjatyw i obronę własności indywidualnej”35. Redagowane na dobrym poziomie, 

wychodzące regularnie, pismo zamieszczało wiele informacji i artykułów obrazują-

cych sytuację wsi i rolnictwa, szczególnie wytrwale broniąc chłopskich gospodarstw 

rodzinnych i domagając się zmiany dotychczasowej polityki rolnej państwa w stosun-

ku do rolnictwa indywidualnego.

Przełomowy dla niezależnego ruchu chłopskiego okazał się rok 1978. Powstały 

wówczas Komitety Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (30 lipca), Ziemi Gró-

jeckiej (9 września) i Ziemi Rzeszowskiej (12 listopada), Tymczasowy Komitet Nie-

zależnego Związku Zawodowego Rolników (10 września) oraz Podlaski Komitet Sa-

moobrony Ludzi Wierzących (26 listopada). Organizacje te, od początku poddawane 

bardzo silnym represjom, do sierpnia 1980 roku walczyły w zasadzie tylko o prze-

trwanie. Występując początkowo przeciw ustawie emerytalnej dla rolników i polityce 

rolnej PRL, stawały się zarazem strukturami opozycji antykomunistycznej na wsi. 

Decydującą rolę w tym procesie odgrywała pomoc ze strony Komitetu Samoobrony 

Społecznej „KOR” i ROPCiO, ośrodków uznawanych ofi cjalnie przez władze za „an-

tysocjalistyczne”36.

Organizatorem pierwszego Komitetu Samoobrony Chłopskiej był Janusz Rożek37, 

rolnik z Kolonii Górne w gminie Milejów na Lubelszczyźnie. W 1977 roku nawiązał 

on kontakt z dominikaninem o. Ludwikiem Wiśniewskim, duszpasterzem akade-

mickim w Lublinie związanym z ROPCiO. W lubelskim punkcie konsultacyjno-in-

formacyjnym ROPCiO uczestniczył w kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz 

w dyskusjach z udziałem czołowych działaczy opozycji antykomunistycznej, a na-

stępnie założył na swoim terenie nieformalny wiejski klub dyskusyjny. Na spotkania 

34 Stanisław Michalkiewicz (ur. 1947) – prawnik, dziennikarz, wykładowca, działacz opozycyjny; od 1977 uczestnik ROP-

CiO, w 1977-1978 wydał 11 numerów miesięcznika „Gospodarz”; jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-

lidarność” w Wydawnictwie Prasa ZSL odmówił w stanie wojennym podpisania deklaracji lojalności i został pozbawiony 

pracy w „Zielonym Sztandarze”, internowany; 1980-1982 działał w niezależnym Wydawnictwie „Krąg”, 1983-1989 dyrektor 

podziemnego Wydawnictwa Kurs; 1990 dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”; od 1987 w Ruchu Polityki 

Realnej, a następnie UPR, 1997-1999 jej prezes, redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy Czas!”; felietonista „Naszego 

Dziennika” i komentator Radia Maryja, autor książek.

35 BS [B. Studziński], Społeczny i narodowy obowiązek, „Gospodarz” 25 XII 1977, nr 1.

36 Według opinii SB „dalsze rozwijanie działalności komitetów możliwe jest jedynie przy aktywnej pomocy organizacyjnej, 

kadrowej, fi nansowej i poligrafi cznej ze strony grup antysocjalistycznych”; Początki..., op. cit., s. 141.

37 Janusz Rożek (ur. 1921) – rolnik, działacz opozycyjny; żołnierz BCh, AK i KBW, w 1947 zdegradowany i zwolniony z wojs-

ka za agitację na rzecz PSL; od 1977 uczestnik ROPCiO i współpracownik KSS „KOR”, autor broszury „Powstanie Komitetu 

Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej”, 1979 członek OML, 1980 współzałożyciel NSZZ Rolników „Solidarność Wiejs-

ka”, 1981 członek Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność”; internowany w stanie wojennym, za ulotkę do żołnierzy LWP 

w 1982 skazany na 3 lata więzienia, zwolniony w 1983, działał potem w podziemiu; 1986 członek Konwentu Seniorów 

Ruchu Ludowego, 1989-1991 poseł z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, członek OKP, a następnie Klubu PSL. 
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Janusz Rożek. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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z chłopami, które odbywały się w mieszkaniu Rożka i jego sąsiadów, gromadząc od 

kilku do kilkudziesięciu uczestników, przyjeżdżali przedstawiciele różnych ośrod-

ków opozycyjnych. Rożek uczestniczył również w zbieraniu podpisów pod petycją 

do władz w sprawie transmisji mszy św. w radiu i telewizji, wziął też czynny udział 

w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych 5 lutego 1978 roku.

Po publicznej krytyce ustawy emerytalnej i polityki rolnej PRL na zebraniu wiej-

skim jesienią 1977 roku miejscowe władze zaczęły zniechęcać Rożka do rozwijania 

niezależnej działalności, jednak bez powodzenia. Kiedy w 1978 roku weszła w życie 

ustawa o emeryturach dla rolników, Rożek wezwał do niepłacenia składek emerytal-

nych. Na zebraniu w pobliżu Łęcznej 2 kwietnia 1978 roku z udziałem chłopów z in-

nych miejscowości przedstawił projekt utworzenia Ruchu Obrony Chłopów ROCH. 

„Organizujcie się, bo razem łatwiej jest działać i bronić swych praw i interesów” – gło-

siła pierwsza odezwa do rolników podpisana przez Rożka, Jana Skoczylasa i Edwarda 

Paczkowskiego. W kilkunastu wsiach rozprowadzono kilkaset ulotek postulujących 

objęcie ludności wiejskiej bezpłatną opieką emerytalną. W rezultacie w gminie Mi-

lejów zdecydowana większość rolników mimo otrzymania nakazów płatniczych nie 

zapłaciła składek emerytalnych za I i II kwartał 1978 roku. 

Sygnały o niezadowoleniu wsi z powodu wprowadzenia nowych obciążeń fi nanso-

wych skłoniły KSS „KOR” do wydania 19 czerwca 1978 roku oświadczenia w sprawie 

ustawy o emeryturach. Stwierdzając, że 240 tys. chłopów w całym kraju odmówiło 

płacenia na fundusz emerytalny, KSS „KOR” postulował zmiany przepisów doty-

czące m.in. wysokości świadczeń, zrównania w prawach rolników bez względu na 

to, komu przekazują ziemię, oraz ulg i odroczeń dla najbiedniejszych, a także do-

magał się wstrzymania postępowania egzekucyjnego powodującego napięcie spo-

łeczne. Poparcie dla niezależnych inicjatyw środowisk wiejskich wyrazili wcześniej 

uczestnicy III Ogólnokrajowego Spotkania ROPCiO 10 czerwca 1978 roku w Zalesiu 

Górnym. Jednocześnie rozpoczęto akcję pisania wniosków obywatelskich o zmianę 

ustawy. Wnioskodawcy domagali się obciążenia obowiązkiem płacenia składek na 

fundusz emerytalny rolników przedsiębiorstw skupujących produkty rolne, wypła-

cenia wszystkich świadczeń począwszy od 1978, a nie od 1980 roku, jak zakładała 

ustawa, oraz zrównania emerytur rolniczych i pracowniczych.

Do zaostrzenia sytuacji doszło w momencie, gdy chłopi z okolic Milejowa zaczęli 

odsyłać upomnienia płatnicze i zawracać poborców. Opornych próbowała zatrzymy-

wać milicja i SB, na co mieszkańcy 9 wsi z inicjatywy kobiet z Zalesia odpowiedzieli 

28-30 lipca 1978 roku akcją protestacyjną polegającą na wstrzymaniu dostaw mleka 

do zlewni (tzw. strajk mleczny). Rożek pojechał do Warszawy, by zawiadomić o tym 

korespondentów zagranicznych i prosić działaczy opozycji o pomoc. Na Lubelszczy-

znę przybyli członkowie i współpracownicy KSS „KOR”: Ludwik Dorn, Wiesław 
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P. Kęcik38, Jan Józef Lipski, Henryk Wujec i Andrzej Zozula. Do lasu w Ostrówku 

ściągnięto około 200 osób z kilkudziesięciu okolicznych wsi. Na wiecu powołano 16-

osobowy Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, który zo-

stał upoważniony do reprezentowania chłopów w negocjacjach z władzami. Nazwę 

wymyślili goście z Warszawy, ich dziełem były też pierwsze dokumenty. Już w nocy 

informację o powstaniu Komitetu i jego skład podało Radio Wolna Europa. 

W rezolucji żądającej zniesienia ustawy emerytalnej i zaprzestania represji wo-

bec protestujących rolników zaapelowano do chłopów w całej Polsce o nawiązanie 

kontaktu. W pierwszym oświadczeniu datowanym 1 sierpnia 1978 roku Tymczasowy 

Komitet stwierdził, że będzie się mógł przekształcić w Komitet Samoobrony Chłop-

skiej, jeżeli jego członkowie uzyskają mandat od mieszkańców wsi. „Konieczne jest 

w tym celu zorganizowanie w nich zgromadzeń, które wybrałyby członków Komitetu 

i przedstawiły swoje żądania”; „będziemy dążyć do tego, by i w innych regionach 

chłopi wybierali na zebraniach swoich prawdziwych przedstawicieli”39. W oświadcze-

niu podkreślano ponadto, że chłopi nie mają swojej reprezentacji w Sejmie, „FJN jest 

fi kcją, chłopi nie mają możliwości zgłaszania swoich kandydatów na posłów”. Doku-

menty przekazano do wiadomości Prymasa Polski, Sejmu PRL i Rady Państwa oraz 

KSS „KOR”, ROPCiO i Klubu Seniorów Ruchu Ludowego.

KSS „KOR” natychmiast (31 lipca 1978 roku) wydał oświadczenie z poparciem dla 

wystąpienia chłopów Lubelszczyzny, wyrażając zarazem nadzieję, że „ich inicjatywa 

będzie wzorem postępowania dla wszystkich chłopów w Polsce”. „Broniąc swych praw, 

chłopi bronią zarazem interesu całego społeczeństwa. Udział niezależnych przedsta-

wicielstw chłopskich w podejmowaniu decyzji stanowi jedyną szansę przezwycięże-

nia kryzysu żywnościowego, wywołanego arbitralną polityką rolną. Dopóki polityka 

państwa będzie zmierzała do likwidacji indywidualnych gospodarstw chłopskich, 

a niezależne reprezentacje chłopskie nie staną się partnerem w kształtowaniu polityki 

rolnej, dopóty mieszkańcy miast pozbawieni będą należytego zaopatrzenia”40.

„Pełną solidarność z żądaniami gospodarzy Lubelszczyzny” przekazał już 1 sierp-

nia 1978 roku „w imieniu pracującego Śląska” 7-osobowy Komitet Wolnych Związków 

Zawodowych w Katowicach: „Wyrażamy gorące poparcie dla ruchu oporu chłopów 

– dla Komitetów Samoobrony Chłopskiej, gdziekolwiek by powstały [...] Wzywamy 

38 Wiesław P. Kęcik (ur. 1946) – działacz opozycyjny; 1970 członek antykomunistycznej organizacji Ruch, 1971 skazany za 

próbę podpalenia Muzeum im. Lenina w Poroninie na 3,5 roku więzienia; 1976 współpracownik KOR, 1977 jeden z or-

ganizatorów SKS we Wrocławiu, 1978 członek KSS „KOR” i organizator niezależnego ruchu chłopskiego, 1979 redak-

tor niezależnej „Placówki” i współtwórca OML; aresztowany w sierpniu 1980, zwolniony po podpisaniu porozumienia 

gdańskiego, 1980-1981 współorganizator NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ RI „Solidarność”, redaktor pisma 

związkowego „Solidarność Wiejska”; represjonowany przez SB, internowany w stanie wojennym, 1985-1991 na emigracji 

w Szwecji. 

39 Komitet wkrótce przestał używać określenia „Tymczasowy”, mimo że nie doszło do wyboru członków na zebraniach wiejs-

kich.

40 „Kultura” (Paryż) 1978 nr 9, s. 154-155.
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górników, hutników, robotników – wszystkich ludzi pracy – do godnego poparcia 

walki naszych braci – chłopów”41.

Wsparciem dla lubelskiej inicjatywy był też wniosek obywatelski „O przyśpie-

szoną nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla 

rolników i ich rodzin” skierowany 15 sierpnia 1978 roku do Sejmu PRL przez gru-

pę 64 działaczy ludowych i rolników z Mazowsza; Gadzalanka-Bojarowa w czasie 

wręczania wniosku przedstawicielom Komitetu została zatrzymana w domu Rożka 

przez SB.

Władze zareagowały na utworzenie Komitetu skoncentrowaną akcją nacisków, 

szczególnie wobec Rożka, który był wielokrotnie zatrzymywany. Jego gospodarstwo 

poddawano rewizjom, zrywając podłogi w mieszkaniu, a nawet rozbijając piec kafl o-

wy; zimą „nieznani sprawcy” wybili mu szyby w szklarni, powodując wymarznięcie 

upraw. Lubelska prasa oczerniała go jako złego gospodarza. Nie cofnięto się nawet 

przed użyciem przemocy – na posterunku MO w Milejowie został pobity do utra-

ty przytomności42. Protesty ośrodków opozycji informującej o wszystkich represjach 

i prześladowaniach opinię publiczną w kraju i zagranicą zignorowano. Większość 

członków pod wpływem różnych metod stosowanych przez SB zrezygnowała z dal-

szej działalności, podpisując 18 listopada 1978 roku dokument o rozwiązaniu Komi-

tetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej i potępiając Rożka. Nie powiodły się 

próby reaktywowania, a odezwę w pierwszą rocznicę powstania Komitetu podpisały 

tylko dwie osoby – Janusz Rożek i Jan Skoczylas. Upadek Komitetu pogłębiły jeszcze 

spory wewnątrz ROPCiO: Rożek związał się z grupą Andrzeja Czumy, natomiast Mi-

chał Niesyn i Stanisław Franczak z grupą Moczulskiego, który zainicjował fasadową 

Lubelską Grupę Ludową, współtworzącą we wrześniu 1979 roku Konfederację Polski 

Niepodległej (KPN). Rożek do końca pozostał niezłomny.

9 września 1978 roku w kościele parafi alnym w Zbroszy Dużej z inicjatywy ks. 

Czesława Sadłowskiego, któremu towarzyszyli przedstawiciele KSS „KOR” – Wiesław 

P. Kęcik, Andrzej Zozula oraz Maciej Rayzacher i Marek Rospond, doszło do powo-

łania 22-osobowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Uczestnicy 

zebrania zobowiązali swoje przedstawicielstwo do nawiązania kontaktów z wcześniej 

powstałym Tymczasowym Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej i do 

podjęcia z nim współdziałania. „Jesteśmy przekonani, że władze centralne powinny 

podjąć rozmowy z nami na temat ustawy emerytalnej i sytuacji w rolnictwie” – głosiła 

rezolucja opracowana przez działaczy opozycji i proboszcza, która została odczytana 

następnego dnia na niedzielnej mszy św.; podpisało się pod nią 188 osób. 11 września 

41 „Gospodarz” 25 IX 1978, nr 10, s. 3.

42 Rożek doczekał się sprawiedliwości dopiero w 2007, kiedy Sąd Okręgowy w Lublinie po śledztwie wszczętym na wniosek 

IPN skazał jego oprawców, b. komendanta posterunku MO w Milejowie sierż. Józefa Rafalczyka i funkcjonariusza SB kpt. 

Zdzisława Honorego, na kary więzienia. 
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Wiesław P. Kęcik. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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1978 roku 5-osobowa delegacja rolników przekazała tekst rezolucji do wiadomości 

Prymasa Polski, Sejmu PRL, KSS „KOR” i seniorów ruchu ludowego.

Władze i tutaj podjęły równie ostre kroki, by zlikwidować kolejny ośrodek niezależ-

nego ruchu chłopskiego, m.in. przez ponad miesiąc (od 11 września do 17 października 

1978 roku) utrzymywały całkowitą blokadę dróg dojazdowych do Zbroszy Dużej. Nie 

udało się jednak doprowadzić tu do przerwania działalności Komitetu, którym z gru-

pą zaufanych parafi an faktycznie kierował ks. Sadłowski, znany w kraju z kilkuletniej 

dramatycznej walki z władzami o zezwolenie na budowę kościoła43. Ściśle współdziałał 

z nim Wiesław P. Kęcik – współpracownik, a od października 1978 roku członek KSS 

„KOR” odpowiedzialny za sprawy chłopskie. Zebrania Komitetu odbywały się w po-

mieszczeniach kościelnych, tam też kolportowano publikacje bezdebitowe. Na powie-

laczu parafi alnym regularnie wydawano w Zbroszy Dużej własne pisma – „Niezależny 

Ruch Chłopski”44 i „Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi 

Grójeckiej”45, których nakład dochodził nawet do 2 tys. egzemplarzy.

Komitet stał się wkrótce modelowym przykładem realizacji KOR-owskiej idei 

samoorganizacji społeczeństwa, chętnie opisywanym i pokazywanym działaczom 

opozycyjnym oraz gościom zagranicznym. Podejmowano wiele spektakularnych 

przedsięwzięć w obronie interesów okolicznych rolników, wzywając m.in. do niepła-

cenia składek emerytalnych, wstrzymania dostaw mleka oraz organizując inne akcje 

protestacyjne (np. wysypywanie jabłek na drogi). Próbowano także pełnić funkcje sa-

morządowe, domagając się np. poprawy stanu wiejskiej infrastruktury (budowa dróg, 
sklepów, punktów skupu, przystanków itp.); korespondenci zachodnich mediów 
i przedstawiciele opozycji, korzystając z informacji proboszcza i mieszkańców wsi, 
opisywali nadużycia lokalnych kacyków i dyskryminację gospodarstw rodzinnych.

W tej sytuacji władze skoncentrowały swe wysiłki na ciągłej dyskredytacji i pod-
rywaniu autorytetu ks. Sadłowskiego oraz dezintegracji parafi i. SB udało się wpro-
wadzić trzech tajnych współpracowników do 8-osobowej grupy najaktywniejszych 
członków Komitetu46, a dzięki specjalnej operacji w nocy 31 stycznia/1 lutego 1980 
roku zlokalizować na terenie kościelnym powielacz w trakcie druku ulotek przez pro-
boszcza. Mimo tych sukcesów i stałego nacisku na hierarchię kościelną próby usunię-
cia ks. Sadłowskiego ze Zbroszy Dużej zakończyły się fi askiem47. 

43 Więcej zob. G. Łeszczyński, Początki parafi i w Zbroszy Dużej (1969-1974), Warszawa 2007.

44 „Niezależny Ruch Chłopski” – pismo wydawane nieregularnie przez Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, 

a właściwie przez ks. Czesława Sadłowskiego, w 1978-1979 ukazały się 4 numery w nakładzie tysiąca egz.; fi rmowane przez 

„Polową Drukarnię Chłopską im. Wincentego Witosa Zakład nr 2”. Jego kontynuacją była „Placówka”.

45 „Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej” – pismo wydawane przez ks. Czesława Sad-

łowskiego; w stopce redakcyjnej fi gurowali Hanna Górska i Marian Piotrowski. Drukowane na powielaczu („Polowa Dru-

karnia Chłopska im. Wincentego Witosa Zakład nr 2”), w 1978-1980 ukazały się 24 numery w nakładzie 500-1500 egz.

46 Tajnymi współpracownikami SB byli m.in. Jerzy Górski, Mirosław Macierzyński i Zdzisław Ostatek (Początki..., op. cit., s. 28). 

47 Kard. Stefan Wyszyński jako ordynariusz warszawski nie wyrażał zgody na przeniesienie proboszcza ze Zbroszy Dużej do 

innej parafi i, czego domagały się władze wyznaniowe i administracyjne.
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Wbrew oczekiwaniom oraz niektórym propagandowym oświadczeniom środo-
wisk opozycyjnych przykłady dwóch pierwszych komitetów nie znalazły wielu na-
śladowców. 12 listopada 1978 roku powołano jeszcze Komitet Samoobrony Chłop-
skiej Ziemi Rzeszowskiej48 z siedzibą we wsi Łowisko, gdzie naczelnik gminy Kamień 
w bezwzględny sposób próbował odebrać tamtejszym rolnikom ziemię, aby przeka-
zać ją nowo wybudowanej olbrzymiej SKR-owskiej fermie bydła; z powstałym w Ło-
wisku Komitetem solidaryzowali się mieszkańcy pobliskiej Woli Zarczyckiej. Rów-
nież w utworzeniu tego ośrodka niezależnego ruchu chłopskiego brał udział Wiesław 
P. Kęcik49, a następnie z jego inspiracji Komitetem zajmował się inny działacz KSS 
„KOR” Józef Baran50. Znacznie oddalony od Warszawy, był to najbardziej lokalny Ko-
mitet51. Z inicjatywy Barana ukazały się dwa komunikaty, a w czerwcu 1980 roku 
pierwszy numer pisma „Wieś Rzeszowska”52, wydawanego dalej poza cenzurą przez 

Tadeusza Kensego i Janusza Szkutnika.

Odmienną koncepcję organizowania niezależnej reprezentacji wsi opracował 

Henryk Bąk, który wraz z działaczami skupionymi wokół niezależnego kwartalnika 

„Postęp” programowo głosił koncepcję powołania związku zawodowego rolników. 

10 września 1978 roku we wsi Lisów pod Białobrzegami na Grójecczyźnie uformo-

wał się Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, który 

w odróżnieniu od Komitetów Samoobrony Chłopskiej prowadził działalność pół-

jawnie. Do wiadomości publicznej podano nazwiska tylko 4 osób reprezentujących 

nową organizację (Tadeusz Fijałkowski, Henryk Kosut i Piotr Sęk z ówczesnego woj. 

48 Więcej zob. J. Baran, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, „Biuletyn IPN” 2009 nr 10-11; J. Szkutnik, Komitet 

Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (1978-1980), „Studia Rzeszowskie” 1995, t. 2.

49 Kęcik uczestniczył w zakładaniu wszystkich trzech Komitetów Samoobrony Chłopskiej, bezskutecznie próbował też doko-

nać tego w innych regionach Polski, m.in. w okolicach Arłamowa i w Bieszczadach. 

50 Józef Baran (ur. 1955) – działacz opozycyjny; 1977 członek SKS w Krakowie i jego rzecznik, współpracownik KSS „KOR”, 

po studiach włączył się w niezależny ruch chłopski, wspomagając Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, 

autor relacji na ten temat opublikowanej w Niezależnym Wydawnictwie Chłopskim, 1979 w redakcji „Placówki”, członek 

OML; 1981 wydawał w Zbroszy Dużej pismo „Solidarność Wiejska Ziemi Grójeckiej”, później pracownik MKZ NSZZ 

„Solidarność” w Krakowie i Rzeszowie; represjonowany przez SB, w stanie wojennym uniknął internowania i prowadził 

działalność podziemną; 1982 inicjator utworzenia OKOR i wydawca pisma „Solidarność Rolników”; aresztowany 1983 

i 1984, zwolniony po amnestii, 1984-2002 na emigracji w Norwegii. 

51 J. Baran doszedł do wniosku, że formuła działań korowskich w środowiskach wiejskich jest błędna, bowiem próby lega-

lizacji działań (ujawnianie nazwisk członków komitetu, redagowanie rezolucji i komunikatów nagłaśnianych przez Radio 

Wolna Europa) bez żadnego doświadczenia politycznego i przygotowania ludzi wywołują ostre prześladowania i represje 

ze strony SB i administracji państwowej; dlatego w innych miejscowościach nie zakładano potem komitetów, a wydawane 

oświadczenia podpisywano anonimowo „mieszkańcy wsi”.

52 „Wieś Rzeszowska” – początkowo dwumiesięcznik niezależnego ruchu chłopskiego, później pismo NSZZ Rolników „So-

lidarność Wiejska” i NSZZ RI „Solidarność” Regionu Podkarpacie, w okresie strajku okupacyjnego połączone z „Soli-

darnością Związkową”, później rozdzielone; wydawane w Rzeszowie w nakładzie 1-10 tys. egz., w 1980-1981 ukazało się 

28 numerów, redakcja: Tadeusz Kensy, Janusz Szkutnik, Katarzyna Krasoń, Zofi a Łoin, Franciszek Perlak, Piotr Szostek. 

Wznowione w podziemiu (pojedynczy numer z 1983). 
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Jan Kozłowski. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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radomskiego oraz Jan Kozłowski53 z woj. tarnobrzeskiego). Komitet ten przewidywał 

możliwość zrzeszania się wszystkich „rolników z zawodu”, a więc nie tylko rolników 

indywidualnych, ale także pracowników PGR, tj. sektora uspołecznionego. Mimo że 

tylko jeden dzień różnił inicjatywę niezbyt odległej od Lisowa Zbroszy Dużej, dzia-

łacze obydwu grup dowiedzieli się o swoim istnieniu dopiero z Radia Wolna Europa. 

Na pierwszym zebraniu podjęto decyzję o zorganizowaniu strajku protestacyjnego 

(wstrzymanie dostaw mleka na terenie gminy Promna) przeciw ściąganiu składek 

emerytalnych potrącanych z należności za odstawione mleko. Od grudnia 1978 roku 

Komitet wydawał własne pismo „Rolnik Niezależny”54.

Jeszcze innego rodzaju przejawem zorganizowanej działalności niezależnej na wsi 

był Podlaski Komitet Samoobrony Społecznej Ludzi Wierzących utworzony 26 listo-

pada 1978 roku z inicjatywy Stanisława Karpika55, mieszkańca Opola Starego pod 

Siedlcami, gdzie od kilku lat ludność walczyła o wybudowanie kościoła. Komitet ten 

zajmował się również zbieraniem podpisów pod petycją do Sejmu PRL o udostęp-

nienie radia i telewizji dla transmisji mszy św. oraz informowaniem opinii publicz-

nej o prześladowaniach ludzi wierzących i uniemożliwianiu praktyk religijnych. Ści-

śle lokalny zasięg miał Cisowski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących założony

9 grudnia 1979 roku przez mieszkańców wsi, którzy bez zezwolenia władz rozpoczę-

li budowę świątyni parafi alnej.

Nawiązując do tradycji ruchu ludowego, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi 

Grójeckiej zwrócił się 12 listopada 1978 roku z apelem do działaczy ludowych w kra-

ju i zagranicą o wsparcie chłopskiego ruchu samoobrony własnym doświadczeniem. 

„Swoim nigdy nie kwestionowanym autorytetem możecie wymóc na władzach re-

53 Jan Kozłowski (1929-1996) – pracownik budownictwa, rolnik, działacz opozycyjny; 1956-1957 w PZPR, autor wielu 

pism i protestów do władz centralnych piętnujących nadużycia lokalnych dygnitarzy; jeden z pierwszych chłopskich 

współpracowników KOR i KSS „KOR”, 1978 członek TK NZZR, 1979 w redakcji „Placówki”, publikował także w innych 

pismach drugiego obiegu, członek OML; represjonowany przez SB, 1979 wysłany do szpitala psychiatrycznego, następnie 

aresztowany za rzekome pobicie sąsiada i w sfi ngowanym procesie skazany w 1980 na 2 lata więzienia, mimo szerokiej akcji 

obrony podjętej przez opozycję został zwolniony dopiero w wyniku podpisania porozumienia gdańskiego; współzałożyciel 

NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, uczestnik strajku okupacyjnego w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie; internowany 

w stanie wojennym, 1982-1988 współtworzył Podziemny Krajowy Komitet „Solidarności Wiejskiej”, wydawał pismo „Rol-

nik Niezależny”; od 1984 animator i działacz duszpasterstwa rolników w Stalowej Woli, 1986 w Konwencie Seniorów Ruchu 

Ludowego, członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”; 1989-1991 senator z listy Komitetu Obywatel-

skiego „Solidarność”. 

54 „Rolnik Niezależny” – pismo Tymczasowego Komitetu NZZR 1978-1980, a następnie NSZZ Rolników „Solidarność Wiej-

ska”, w założeniu miesięcznik; do 13 XII 1981 ukazało się 37 numerów, red. Henryk Bąk. Po przerwie w stanie wojennym 

wznowione w podziemiu (ostatni nr 65 z 1985). 

55 Stanisław Karpik (ur. 1939) – rolnik, społecznik, działacz opozycyjny; aresztowany po raz pierwszy w 1963 za próbę zorga-

nizowania Zrzeszenia Polskiej Młodzieży Katolickiej, ponownie w 1966 za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości”, 

przebywał w więzieniu i szpitalu psychiatrycznym do 1969; w 1973 wybudował w swoim gospodarstwie w Opolu Starym k. 

Siedlec kaplicę, którą rozebrała milicja, i mimo kolejnych represji postawił ją w 1978; 1977 nawiązał współpracę z KSS „KOR” 

i ROPCiO, brał udział w niezależnym ruchu chłopskim, m.in. jako kolporter i redaktor „Placówki”; 1981 wspomagał strajk 

okupacyjny rolników w Siedlcach, internowany w stanie wojennym, uciekł ze szpitala więziennego i ukrywał się, wydając 

i kolportując podziemne „Wiadomości Podlaskie”; 1983 zatrzymany, wypuszczony po kilku miesiącach. Ze względu na 

represje i szykany władz zlikwidował gospodarstwo i zajął się działalnością charytatywną. 
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spektowanie naszych praw [...] Wierzymy, że i Wy zabierzecie swój wieloznaczący 

głos w naszej i naszych spraw obronie”. Wezwano również młodą inteligencję chłop-

ską, by okazała pomoc niezależnemu ruchowi chłopskiemu „swoją wiedzą i swoimi 

działaniami”.

 Szerszą płaszczyzną wspólnych działań ośrodków niezależnego ruchu chłopskie-

go była próba zorganizowania Uniwersytetu Ludowego. Pierwsze zajęcia dla około 

30 słuchaczy z Komitetów Samoobrony Chłopskiej, Tymczasowego Komitetu NZZR 

i Podlaskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących zainaugurowano 3-4 lutego 

1979 roku w domu Marzeny56 i Wiesława Kęcików w Warszawie, a wykładowcami 

byli działacze ludowi i opozycyjni. Trzydniowe zajęcia (od piątku do niedzieli) miały 

się odbywać co miesiąc w Zbroszy Dużej, jednak już w marcu MO i SB obstawiły cały 

teren, blokując dojazd i zatrzymując prelegentów z Warszawy. W następnych mie-

siącach niektórym gościom udało się przedrzeć polami pod osłoną nocy; cała okoli-

ca wokół kościoła przypominała wówczas oblężony obóz57. Po przerwie wakacyjnej 

wykłady odbywały się sporadycznie; władze nie dopuściły do rozwoju takiej formy 

edukacji, paraliżując organizację planowanych zajęć.

Innym wspólnym przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim było wydawanie od 

wiosny 1979 roku pisma „Placówka”58 noszącego podtytuł „Niezależny Ruch Chłop-

ski”, grafi cznie nawiązującego do Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR”. Redakcją 

kierował Kęcik, a w zespole razem z działaczami opozycji znaleźli się członkowie 

komitetów chłopskich. Kierowana do środowisk wiejskich „Placówka” potrafi ła po-

zyskać nowych współpracowników i korespondentów z terenu.

Powstanie i rozwój niezależnej prasy adresowanej do mieszkańców wsi stanowił 

nowe ogniwo w kształtowaniu się grup opozycyjnych w tych środowiskach. Aczkol-

wiek nakłady pism, ich jakość i zasięg trudno porównać z obiegiem ofi cjalnym, to dzię-

ki pośrednictwu chętnie słuchanych przez rolników radiostacji zachodnich (przede 

wszystkim Wolnej Europy) oddziaływały na znacznie szersze kręgi odbiorców. Wiele 

nowych faktów i wydarzeń przebijało się w ten sposób do słuchaczy w kraju.

56 Marzena Górszczyk-Kęcik (1945-1999) – działaczka opozycyjna; uczestniczka wydarzeń marcowych 1968, w 1969-1970 

w antykomunistycznej organizacji Ruch, za udział w akcji podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie skazana w 1971 na 2 

lata więzienia, zwolniona po 1,5 roku; od 1977 współpracowała z KOR i KSS „KOR”, animatorka SKS we Wrocławiu, od 

1978 zaangażowana w niezależny ruch chłopski, 1979 organizowała Uniwersytet Ludowy i współredagowała „Placówkę”, 

weszła w skład OML; 1980-1981 współorganizatorka NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ RI „Solidarność”, 

redagowała pismo związkowe „Solidarność Wiejska” i kierowała Niezależnym Wydawnictwem Chłopskim; represjonowa-

na przez SB, internowana w stanie wojennym, w 1985-1991 na emigracji w Szwecji.

57 Swoją wyprawę w towarzystwie Marzeny Kęcik i nocne przedzieranie się przez roztopione wiosenne pola niezwykle bar-

wnie opisał Jacek Kuroń (Gwiezdny czas. „Wiary i winy” ciąg dalszy, Londyn 1991, s. 88-89).

58 „Placówka” – kontynuacja pisma „Niezależny Ruch Chłopski”, do którego nawiązywała ciągła numeracja i podtytuł. 

Miesięcznik redagowany przez Wiesława P. Kęcika z pomocą Aliny Całej, Marzeny Górszczyk-Kęcik, Barbary Kunickiej-

Felickiej i Elżbiety Regulskiej; w składzie redakcji znaleźli się przedstawiciele wiejskich środowisk opozycyjnych: Józef 

Baran, Jerzy Górski, Jerzy Grzebieluch, Stanisław Karpik, Edward Koleja, Jan Kozłowski, Stanisław Kusiński, Zdzisław 

Ostatek, Franciszek Perlak, Maria Szczygielska i Andrzej Zozula. W 1979-1980 ukazało się 10 numerów o nakładzie 10 tys. 

egz.; pismo drukowała Niezależna Ofi cyna Wydawnicza. 
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Zebranie w podziemiach kościoła w Zbroszy Dużej 28 września 1980 r. Od prawej: ks. proboszcz 

Czesław Sadłowski, Henryk Bąk, Marzena Górszczyk-Kęcik, Zdzisław Ostatek.  Fot. Ryszard Rzepecki
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W Zielone Świątki – tradycyjnie obchodzone jako Święto Ludowe – 3 czerwca 
1979 roku rozpoczął publiczną działalność Ośrodek Myśli Ludowej (OML). W gro-
nie 22 sygnatariuszy wydanego przez OML oświadczenia oprócz ludowców starszego 
pokolenia, wśród których pierwszoplanową rolę odgrywali Jagła i Gadzalanka-Bo-
jarowa, znaleźli się przedstawiciele tworzącego się niezależnego ruchu chłopskiego 
(Kozłowski, Rożek oraz Jerzy Górski i Zdzisław Ostatek) oraz wspomagający ich 
działacze KSS „KOR” (Kęcikowie, Baran) i ROPCiO (Studziński i Typiak). Ośrodek 
stanowił więc w założeniu szeroką platformę opozycji politycznej na wsi59.

Autorzy wystąpienia stwierdzali, że odpowiadając na wezwanie o pomoc kierowa-
ne przez chłopów z różnych stron kraju do działaczy niezależnego i samorządnego 
ruchu ludowego, postanowili w grudniu 1978 roku powołać zespół osób „w służbie 
samorządności wsi dopóty, dopóki to będzie potrzebne, dopóki chłopi nie uzyskają 
swojej niezależnej i samorządnej reprezentacji”. Nawiązujące do idei neoagraryzmu 
oświadczenie OML było najpoważniejszym dokumentem programowym środowisk 
opozycyjnych na temat sytuacji polskiej wsi i rolnictwa.

Przypomniano, że chłopi zostali pozbawieni własnej niezależnej i samorządnej 
organizacji wychowawczej i politycznej (likwidacja przez komunistów Związku Mło-
dzieży Wiejskiej RP „Wici” i PSL), roli tej bowiem w żadnej mierze nie pełni ZSL, wy-
wodzące swój rodowód ideowy od KPP-owskiej Niezależnej Partii Chłopskiej i PPR-
owskiej „Woli Ludu” i w pełni podporządkowane PZPR. W rezultacie w ciągu 30 lat 
pogłębiły się różnice między miastem a wsią, a na wsi – między gospodarką państwo-
wą i spółdzielczą a gospodarką chłopską. „Wieś pod względem warunków mieszka-
niowych, urządzeń komunalnych i socjalnych, a także zaopatrzenia w materiały bu-
dowlane, opał, energię, żywność i inne artykuły stała się niejako naszym rodzimym 
»trzecim światem«. Rolnictwo indywidualne zaś, choć wykazuje się najwydajniejszą 
i najtańszą produkcją z hektara, stało się »trzecim światem« w rolnictwie pod wzglę-
dem zaopatrzenia w nawozy mineralne, pasze rynkowe, kwalifi kowany materiał pro-
dukcyjny, środki techniczne, a także pod względem obciążeń fi nansowych bez dota-
cji i ulg”. W oświadczeniu wskazywano na liczne przepisy prawne dyskryminujące 
chłopów (na przykład na bariery w obrocie ziemią), ogromne zaniedbanie oświaty 
i kultury na wsi oraz upadek samorządu rolniczego, spółdzielczego i terytorialnego.

Ośrodek Myśli Ludowej nie rozwinął potem szerszej działalności; opracowano 
„Tymczasowe założenia programowe Społecznej Wszechnicy Chłopskiej do realizacji 
i doskonalenia”, wydano ponadto dwa komunikaty i jeden numer pisma „Przebudo-
wa”. SB umiejętnie wykorzystywała animozje między grupą Jagły a grupą Kęcika oraz 
poszczególnymi działaczami, skutecznie pogłębiając istniejące różnice stanowisk 
i wywołując wewnętrzne konfl ikty, co osłabiło rolę OML i w znacznym stopniu ogra-

niczyło jego funkcjonowanie.

59 W 1980 kongres emigracyjnego PSL uznał OML za reprezentację opozycji chłopskiej w kraju.
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Powstanie ośrodków niezależnego ruchu chłopskiego niewątpliwie stanowiło pro-

pagandowy sukces opozycji KOR-owskiej i jej koncepcji samoorganizacji społeczeń-

stwa, tym bardziej, że dotyczyło to środowiska dotychczas najbardziej biernego. Wy-

stąpienie chłopów Lubelszczyzny i Grójeckiego podano w „Apelu do społeczeństwa” 

KSS „KOR” z 10 października 1978 roku jako przykład do naśladowania w innych 

środowiskach społecznych. W dokumentach programowych opozycji sprawom rol-

nictwa i wsi poświęcano znacznie więcej uwagi niż poprzednio. Na niezależną dzia-

łalność chłopską kierowane były środki fi nansowe pochodzące zarówno z funduszy 

krajowych, jak i ze źródeł zagranicznych, przede wszystkim od emigracji polskiej.

Jacek Kuroń uznał nawet, że w kilkunastu wsiach Lubelszczyzny i Grójeckiego 

„tworzona jest enklawa podmiotowości społecznej; więź społeczna staje się elemen-

tem niszczonej przez totalitaryzm więzi demokratycznego społeczeństwa”60. Według 

Kuronia „chłopi zorganizowani w Komitetach Samoobrony Chłopskiej w miarę, jak 

ruch ten będzie się rozszerzał na cały kraj, będą zmuszać władze państwowe do pro-

wadzenia polityki rolnej, sprzyjającej rozwojowi gospodarki rodzinnej, a więc farme-

ryzacji polskiego rolnictwa. Obok zasadniczego wzrostu efektywności gospodarowa-

nia oznacza to szerokie pole do inicjatywy gospodarczej i społecznej rolników”61.

Prognozy ideologa KSS „KOR” nie sprawdziły się. Niezależny ruch chłopski nie stał 

się ruchem o charakterze masowym, aczkolwiek w zasięgu jego działalności pojawiało 

się coraz więcej grup niezorganizowanych, głównie tam, gdzie istniały różnego rodzaju 

konfl ikty lokalne z miejscową władzą (na przykład w okolicach Arłamowa i w Bieszcza-

dach); do komitetów chłopskich zgłosili się również podejmujący współpracę z opozycją 

pojedynczy rolnicy (na przykład Maria Szczygielska, Jerzy Grzebieluch, Jan Dołęgow-

ski), zazwyczaj mający negatywne doświadczenia wyniesione z kontaktów z organami 

administracji terenowej. Niezależny ruch chłopski nie wpłynął też na zmianę polityki 

rolnej PRL, notując jedynie pewne osiągnięcia o charakterze lokalnym. 

Główną przyczyną stopniowego zmniejszania się aktywności komitetów powstałych 

na wsi było zastosowanie wobec czołowych działaczy chłopskich szczególnie brutal-

nych prześladowań, przed którymi nie uchroniły nawet protesty całej opozycji (m.in. 

uwięzienie Kozłowskiego i Dołęgowskiego), oraz działania operacyjne SB, która pozy-

skiwała w tych środowiskach agenturę. W tych warunkach za największy sukces nie-

zależnego ruchu chłopskiego należy uznać przetrwanie okresu represji i ogromnych 

nacisków władz na zaniechanie działalności opozycyjnej. Próbę tę zwycięsko przeszła 

nieliczna, najwyżej kilkudziesięcioosobowa kadra przyszłych działaczy związkowych, 

którzy po Sierpniu 1980 roku mogli przystąpić w nowej rzeczywistości społeczno-poli-

tycznej do tworzenia masowej niezależnej reprezentacji rolników.

60 J. Kuroń, Drogi i podziały, „Kultura” (Paryż) 1979 nr 1-2, s. 174.

61 Ibidem, s. 175.
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Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy istniejące w latach 1978-1980 komite-

ty chłopskie potrafi ły zachować autentyczność działań i samodzielny charakter oraz 

niezależność od stanowiących ich zaplecze organizacyjne ośrodków opozycji antyko-

munistycznej.
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Od połowy lat siedemdziesiątych XX w. PRL coraz bardziej pogrążał się w kryzy-
sie. W nową dekadę państwo wchodziło z niedomagającą gospodarką oraz wielkim 
ładunkiem niezadowolenia społecznego. Ludzie musieli stać w coraz dłuższych kolej-
kach, aby zdobyć podstawowe artykuły spożywcze czy przemysłowe. Brakowało do-
słownie wszystkiego. Do codziennych bolączek należały przerwy w dostawach prądu. 
Szczególnie kryzysowa było zima 1978/1979 roku, w czasie której obfi te opady śniegu 
sparaliżowały cały kraj. Społeczeństwo było coraz bardziej niechętne wobec władz 
oraz systemu. W drugim kwartale 1980 roku złą ocenę zaopatrzenia wyrażało ponad 
60 proc. ludności. Wskaźnik ten niebezpiecznie zbliżał się do wartości z zapalnego 
1976 roku. Najbardziej poszukiwanymi artykułami były: konserwy mięsne, śledzie 
solone, ryby słodkowodne, pomarańcze oraz, co najważniejsze, mięso wszelkich ga-
tunków oraz wędliny szlachetne; pod koniec 1979 i na początku 1980 roku mięso 
wołowe bez kości i szynkę bez problemu mogło dostać 1 proc. społeczeństwa.

Jednocześnie znacznie pogorszyła się sytuacja rolników. Produkcja rolnicza w la-
tach 1976-1980 notowała ciągły spadek. Szczególnie negatywnie wyróżniało się na 
tym tle rolnictwo uspołecznione, którego produkcja spadła w omawianym okresie 
o 69,3 proc. Produkcja roślinna w tych latach zmniejszyła się o 16 proc., zwierzęca 
zaś wzrosła, co doprowadziło do konieczności zwiększenia importu pasz. W kryzy-
sowym roku 1980 produkcja roślinna i zwierzęca spadły odpowiednio o 15 i pra-
wie 6 proc. Najefektywniejsze były gospodarstwa rolników indywidualnych, gdzie 
na 1 zł kosztów przypadało 1,57 zł produkcji globalnej (dla porównania w kółkach 
rolniczych było to zaledwie 0,65 zł). Wyniki takie osiągano, pomimo że rolnictwo 
uspołecznione miało do dyspozycji 4 razy więcej sprzętu, zużywało 3 razy więcej pa-
szy oraz 3 razy więcej nawozów sztucznych. Mimo to propaganda rządowa wskazy-
wała na rolników jako sprawców niedoborów, bogacących się kosztem mieszkańców 
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miast. Coraz większe połacie ziemi przekazywane były pod zarząd państwowy, co 
prowadziło do ich degradacji.

W obliczu narastającego kryzysu władze podjęły decyzje mające ograniczyć prob-

lemy z zaopatrzeniem. 1 lipca 1980 roku wprowadzono podwyżkę cen mięsa. Była to 

kropla, która przelała czarę. Na terenie całego kraju zaczęły wybuchać strajki, w któ-

rych ludzie domagali się już nie tylko cofnięcia podwyżek, ale także spełnienia po-

stulatów płacowych, socjalnych czy dotyczących innych kwestii, jak np. BHP. Fala 

strajków przetaczała się przez kraj od lipca 1980 roku. W sierpniu doszło do zawią-

zania strajku w Stoczni Gdańskiej, któremu przewodziły osoby związane z gdańskimi 

Wolnymi Związkami Zawodowymi, m.in. Lech Wałęsa i Andrzej Gwiazda. W nocy 

z 16 na 17 sierpnia powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), do które-

go przystąpiło wiele zakładów Wybrzeża. MKS opracował 21 postulatów.

Sierpień 1980

Strajki na Wybrzeżu odbiły się szerokim echem w całej Polsce, także w środowisku 

wiejskim. Spontanicznie organizowano pomoc dla robotników. 16 sierpnia opozycyj-

ne środowisko rolnicze skupione wokół Zbroszy Dużej wydało specjalne oświadcze-

nie, w którym podkreślano, że na wsi nie ma obecnie żadnej formy samorządności. 

18 sierpnia 1980 roku Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej zorgani-

zował strajk solidarnościowy z robotnikami stoczni polegający na wstrzymaniu do-

staw mleka i płodów rolnych. Przedstawiciele środowisk wiejskich z regionu Pomo-

rza Gdańskiego Jan Groth i Marek Milejski oraz Henryk Bąk wspierali strajkujących, 

organizując m.in. pomoc żywnościową. Chłopi ze wsi Stegna koło Elbląga wyrazili 

swoje poparcie dla starań robotników, założyli komitet strajkowy i opracowali 24-

punktowy memoriał, który był wsparciem przy konstruowaniu treści porozumienia 

gdańskiego. Postawione przez nich żądania dotyczyły różnych problemów rolników: 

„Zwiększenie dostaw węgla i pełnego zaopatrzenia wsi rolniczej. Zniesienie wszel-

kich przydziałów węgla i koksu, zlikwidowanie spekulacji węglowej; Zniesienie przy-

działów i wszelkich ograniczeń za zakup ciągników i wszelkich maszyn rolniczych 

nabywanych przez rolników, odpowiednie zaopatrzenie w nie rynku oraz obniżenie 

cen ich nabycia z sektorem państwa na równi; Obniżenie cen sprzedaży nawozów 

mineralnych i środków ochrony roślin minimum o 40% oraz zaopatrzenie w nie ma-

gazynów GS; Zapewnienie dostosowanej do potrzeb rolników ilości pasz treściwych 

gwarantowanej jakości; Przywrócenie dotacji państwowej na paliwo dla rolników 

posiadających własne ciągniki w zależności od użytkowania areału, jako rekompen-

satę z tytułu zwyżki cen na paliwo – minimum 50%; Zniesienie przydziałów i wszel-

kich ograniczeń na zakup materiałów budowlanych oraz odpowiednie zaopatrzenie 

w nie wsi rolniczej; Umożliwienie zakupu rolnikom indywidualnym ziemi, będącej 
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w posiadaniu PGR a przylegającej do gruntu rolnika – do upełnorolnienia; Utwo-

rzenie wolnych związków zawodowych broniących praw; Obniżenie wieku emery-

talnego – dla kobiet 50 lat, a dla mężczyzn 55 lat oraz obniżyć składki emerytalne 

o 50%; Oszczędności rolnika, w razie jego zgonu, przekazywać najbliższej rodzinie 

bez żadnych komplikacji prawnych; Zwiększenie zasiłków dla osób upośledzonych 

w rodzinach rolniczych; Uaktywnić służbę zdrowia na wsi. W istniejących ośrodkach 

zdrowia brak fachowej kadry; Żądamy kategorycznie wyeliminowania kumoterstwa 

i łapownictwa w urzędach państwowych i spółdzielczych; Domagamy się udostęp-

nienia możliwości nauczania religii w szkole; Zwiększyć zaopatrzenie wsi rolniczej 

w artykuły spożywcze: mięso i jego przetwory, cukier i jego przetwory oraz cukier 

dla pszczół, artykuły mączne, chemiczne i przemysłowe; Podwyższenie ceny skupu 

zboża i pozostałych nasion o 100% w porównaniu do obecnych cen po to, by zapew-

nić ich rentowną produkcję; Podwyższenie cen skupu mleka i żywca stosownie do 

kosztów jego produkcji minimum o 50%; Doprowadzenie bieżącej wody do każdej 

zagrody (szczególnie na Żuławach); Dobrowolny wybór kontraktacji produktów rol-

nych przez rolnika; Obniżenie cen usług SKR dla rolników za usługi kombajnowe 

o 50%; Żądamy ustalenia odrębnych przepisów uwzględniających specyfi czne wa-

runki powodziowe na terenie Żuław. Żuławy są terenem depresyjnym, ciężka gleba 

nie przepuszcza wody. Rolnicy ponoszą większe straty z tego powodu niż na innych 

terenach; Żądamy przyjmowania aktualnych cen państwowych jako podstawy do ob-

liczania należności odszkodowania za straty, cen obowiązujących w dniu ogłoszenia 

szkód w PZU; Zreformować krzywdzące rolników przepisy PZU; Realizować roz-

porządzenia o budowie dróg dojazdowych”1. Pod tymi postulatami udało się zebrać 

około tysiąca podpisów. Następnie dokument złożono w Międzyzakładowym Komi-

tecie Strajkowym2.

Kilka dni później, 29 sierpnia 1980 roku własne postulaty przedstawił także Tym-

czasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników (TKNZZR). Żądania 

te obejmowały: „Przestrzeganie przez władzę państwową prawa rolników do zrzesza-

nia się w Niezależnym Związku Zawodowym Rolników; udziału przy ustalaniu cen 

na produkty rolne; Zrównanie uprawnień gospodarstw indywidualnych rodzinnych 

z uprawnieniami PGR i Spółdzielni Produkcyjnych w zakresie zaopatrzenia w środki 

produkcji oraz udostępnienie kredytów państwowych na takich samych warunkach. 

Należy znieść uprzywilejowanie państwowych gospodarstw rolnych i spółdzielni pro-

dukcyjnych w zakresie udzielania kredytów i dotacji państwowych; Płatnych urlopów 

wypoczynkowych dla rolników indywidualnych, płatnych urlopów macierzyńskich 

i dodatków rodzinnych dla dzieci; Podwyżki płac robotników państwowych gospo-

darstw rolnych, podwyżki dodatków rodzinnych do poziomu dodatków płaconych 

1 „Rolnik Niezależny”, nr 21, VIII 1980.

2 A. W. Kaczorowski, Rolnicy w strajkach 1980 r., „Nasza Ziemia” 2010 nr 9, s. 30.
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funkcjonariuszom SB i MO; Prawo zarządzania przez robotników państwowymi go-

spodarstwami rolnymi oraz prawo robotników rolnych do wybierania dyrektorów 

PRG; Rent i emerytur dla rolników bez obowiązku płacenia składek emerytalnych 

oraz podwyższenie najniższych rent o 100% i odpowiedniej właściwej podwyżki po-

zostałych. Składki te winny być płacone z budżetu państwa (z wypłat przedsiębiorstw 

państwowych skupujących płody rolne od rolników); Zwiększenie zakresu ubezpie-

czeń społecznych dla rolników indywidualnych; Uchylenie przepisów, które przewi-

dują przekazywanie gospodarstw rolnych następcom za pośrednictwem naczelników 

gmin. Rolnicy winni mieć prawo przekazywania gospodarstw rolnych zastępcom we-

dług własnego uznania zgodnie z przepisami notarialnymi z pełnym prawem otrzy-

mywania emerytur lub rent”3.

W porozumieniu gdańskim z 31 sierpnia 1980 roku znalazł się zapis o tym, że 

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy „postuluje ponadto: stworzenie trwałych per-

spektyw dla rozwoju chłopskiego gospodarstwa rodzinnego – podstawy polskiego 

rolnictwa, zrównanie sektorów rolnictwa w dostępie do wszystkich środków produk-

cji, włącznie z ziemią, stworzenie warunków dla odrodzeniu samorządu wiejskiego.” 

Wśród więźniów politycznych, których zwolnienia się domagano, znalazło się nazwi-

sko Jana Kozłowskiego.

Trzy nurty związkowe

Po podpisaniu porozumień sierpniowych również w środowisku wiejskim roz-

poczęły się działania mające na celu zorganizowanie własnych niezależnych i samo-

rządnych związków zawodowych. W kraju uformowały się trzy główne ośrodki, które 

stworzyły podwaliny pod powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-

wego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Pierwszym z nich była inicjatywa, która doprowadziła do powstania „Solidarności 

Wiejskiej”. W tworzeniu tego nurtu w ruchu solidarnościowym na wsi uczestniczyły 

osoby związane z Tymczasowym Komitetem Związku Zawodowego Rolników oraz 

Komitetami Samoobrony Chłopskiej. 7 września 1980 roku odbyło się w Warszawie 

spotkanie, na którym powołano Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawo-

dowego Rolników. Jego prezesem został Zdzisław Ostatek z Komitetu Samoobrony 

Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, sekretarzem Edward Koleja (z Michałowic koło Błonia 

w woj. warszawskim), a członkami Jakub Antoniuk (ze wsi Dobrzyniewo Duże w woj. 

białostockim), Tadeusz Fijałkowski (z Małej Wsi w woj. radomskim), Jan Kozłowski 

(z Chwałowic w woj. tarnobrzeskim), Henryk Kosut (z Lisowa w woj. radomskim), 

Kazimierz Prykiel (z Sanek w woj. radomskim), Janusz Rożek z Komitetu Samoobro-

3 „Rolnik Niezależny”, nr 21, VIII 1980.
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ny Chłopskiej Ziemi Lubelskiej i Maria Szczygielska (ze wsi Osina Wielka w woj. wał-

brzyskim). Już 21 września 1980 roku na spotkaniu w warszawskim Klubie Inteligencji 

Katolickiej (KIK), na którym pojawili się reprezentanci z większej liczby województw, 

powołano nowe ciało – Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników. W jego skład weszli przedstawiciele 13 województw: biało-

stockiego – Jakub Antoniuk; elbląskiego – Czesław Bujno, Marek Milejski, Jadwiga 

Pawłowska; gdańskiego – Jan Groth; katowickiego – Jerzy Grzebieluch; krakowskiego 

– Katarzyna Bielańska, Marek Cała, Konrad Haber, Juliusz Osuchowski; lubelskie-

go – Kazimierz Gumieniak, Bogusław Raczoń, Janusz Rożek, Jan Skoczylas, Andrzej 

Wirski, Stefan Raczoń; płockiego – Adam Macierewicz, Sabina Żukowska; radom-

skiego – Tadeusz Fijałkowski, Stefan Górecki, Henryk Kosut, Mirosław Macierzyński, 

Marian Piotrowski, Kazimierz Prykiel, Zdzisław Ostatek, Jerzy Skrzeczyński, Hen-

ryk Wojdak; rzeszowskiego – Stanisław Krasoń, Franciszek Perlak; z woj. stołeczne-

go – Janusz Jędraszko, Edward Koleja, Andrzej Wyszyński, Mieczysław Wyszyński; 

siedleckiego – Józef Ołdak, Marek Sikorski, Mieczysław Witowski; tarnobrzeskiego 

– Jan Kozłowski; wałbrzyskiego – Stanisław Helski, Maria Szczygielska. W Komitecie 

znalazł się także Jan Kęcik z Warszawy, ojciec Wiesława Kęcika, który był faktycznym 

organizatorem działań. W jego mieszkaniu znajdowała się siedziba Komitetu Założy-

cielskiego oraz punkt konsultacyjny4. 

22 września 1980 roku Zdzisław Ostatek, Wiesław Kęcik i Stefan Górecki spotkali 

się z Lechem Wałęsą w Gdańsku. Ustalono, że porozumienie gdańskie daje podsta-

wę do powołania do życia NSZZ Rolników. Na posiedzeniu Krajowej Komisji Po-

rozumiewawczej NSZZ „Solidarność” sprawę tę podniósł Władysław Siła-Nowicki, 

proponując uchwalenie rezolucji przekazanej mu przez rolników, a napisanej naj-

prawdopodobniej przez Wiesława Kęcika: „Założyciele NSZZ »Solidarność« z sie-

dzibą Komisji Krajowej w Gdańsku stwierdzają, że porozumienie z dnia 31 sierpnia 

1980 roku zawarte między Komisją Rządową pod przewodnictwem premiera Mie-

czysława Jagielskiego a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym pod przewod-

nictwem Lecha Wałęsy w punkcie pierwszym dotyczącym utworzenia Niezależnych 

Samorządnych Związków Zawodowych winno dotyczyć również wszystkich zatrud-

nionych w rolnictwie, tym samym także rolników indywidualnych pracujących na 

swoich gospodarstwach. Założyciele NSZZ »Solidarność« z siedzibą Komisji Krajo-

wej w Gdańsku w pełni popierają utworzenie NSZZ wszystkich pracowników zatrud-

nionych w rolnictwie, w takich formach, w jakich pracownicy rolnictwa sobie obiorą 

i przewidują możliwość współpracy i ewentualnej federacji swego związku z NSZZ 

chłopów indywidualnych i innych pracowników rolnictwa”. Po odczytaniu projektu 

4 A. W. Kaczorowski, Kształtowanie się niezależnego ruchu związkowego na wsi po Sierpniu 1980 r., „Roczniki Dziejów Ruchu 

Ludowego” 1994, nr 28, s. 97. Patrz też: A. W. Kaczorowski, Ruch solidarnościowy na wsi w roku 1980, „Biuletyn IPN” 2009 

nr 10-11.
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tej uchwały w sali rozległy się długotrwałe brawa. Podobny entuzjazm wywołały sło-

wa Lecha Wałęsy: „Niech zorganizują się, a my musimy im pomóc. Musimy. A jak oni 

zorganizują, co oni wymyślą, to jest ich sprawa, ale solidaryzować się z nimi musimy”. 

O planach złożenia ofi cjalnego wniosku w sprawie rejestracji NSZZ Rolników poin-

formował Wiesław Kęcik: „My mamy przepisy prawne, które Polska podpisała, gdzie 

wyraźnie jest stwierdzone, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w rolnictwie mają ta-

kie same prawa do zrzeszania się jak pracownicy innych sektorów”5.

Wniosek o rejestrację NSZZ Rolników złożono w Sądzie Wojewódzkim w Warsza-

wie 24 września 1980 roku, razem z wnioskiem NSZZ „Solidarność”. Sądzono, że dzię-

ki temu kwestia zrzeszania się rolników uzyska większy rozgłos i zostanie poważniej 

potraktowana przez władze, które odczytają to jako wyraz jedności ruchu solidarnoś-

ciowego na wsi i w mieście. Statut – opracowany przez Henryka Bąka – stwierdzał, 

że związek jest niezależny od władz państwowych i organizacji politycznych. Należeć 

do niego mogą osoby, które ukończyły 18 lat i są rolnikami, tj. „rolnikami indywidu-

alnymi, chłoporobotnikami oraz członkami innych grup rolników bezpośrednio za-

trudnionych w produkcji rolnej”. Celem działalności związku była obrona interesów 

rolników, zaspokojenie potrzeb socjalnych członków i ich rodzin w zakresie ubez-

pieczeń, urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, zasiłków rodzinnych 

dla rolników indywidualnych, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych rolników, przy-

wrócenie i szerokie wprowadzanie zasad samorządności, sprawiedliwości, równości 

oraz solidarności, wychowanie w duchu poświęcenia dla Ojczyzny oraz solidarności 

z robotnikami przemysłowymi. Na zjeździe 19 października 1980 roku w Krakowie 

do nazwy NSZZ Rolników dodano określenie „Solidarność Wiejska”.

Równocześnie w ruchu solidarnościowym na wsi powstawał inny nurt, znany 

potem jako „Solidarność Chłopska”. 1 września 1980 roku we wsi Makówiec utwo-

rzony został Komitet Założycielski Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Do-

brzyńskiej, który dość szybko rozszerzył teren działania także na Kujawy. 17 września 

przedstawiciele obu regionów przyjęli wspólny statut organizacji pod nazwą Chłop-

ski Związek Zawodowy Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. Jego członkiem mógł być każdy 

pracujący w indywidualnym gospodarstwie rolnym, jeśli ukończył 18 lat i zobowiązał 

się na piśmie do przestrzegania postanowień statutu. Związek stawiał sobie za cel 

równouprawnienie wszystkich sektorów gospodarki rolnej, prowadzenie społecznej 

kontroli nad organizacją gospodarki ziemią, poprawę zaopatrzenia rolników w środ-

ki produkcji, interwencje w przypadku łamania prawa i zasad współżycia.

Już 19 września 1980 roku dokumenty wymagane do rejestracji bezskutecznie 

próbowano złożyć w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie6. Władze nie miały zamia-

5 Stenogram z posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z 22 IX 1980, Stowarzyszenie Archiwum 

Solidarności.

6 T. Żochowski, Związki zawodowe rolników indywidualnych. Fakty dokumenty komentarze, Warszawa 1989, s. 175-176.
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ru dopuścić do rejestracji związków zawodowych rolników. Pod koniec październi-

ka 1980 roku ogniwa związku istniały w województwach: lubelskim, włocławskim, 

bydgoskim, elbląskim, wałbrzyskim, wrocławskim, pilskim, częstochowskim, cie-

chanowskim, toruńskim oraz części opolskiego. 4 listopada 1980 roku w Gdańsku 

odbyło się zebranie, na którym przyjęto nazwę „Solidarność Chłopska” i wyłoniono 

Krajową Radę Porozumiewawczą Chłopskich Niezależnych Związków Zawodowych 

(po jednym miejscu dla reprezentanta każdego województwa) oraz jej 9-osobowe 

prezydium w składzie: przewodniczący – Stanisław Janisz (Włocławek); zastępca 

przewodniczącego – Adam Konopacki (Wałbrzych); sekretarz – Roman Bartoszcze 

(Bydgoszcz) i Wojciech Obernikowicz (Włocławek) oraz członkowie: Wojciech Ada-

mowicz (Gdańsk), Stanisław Helski (Wałbrzych), Michał Niesyn (Lublin), Wojciech 

Piwnicki (Elbląg) i Wiesław Włusek (Wrocław). Doradcą i konsultantem został Mi-

chał Jagła7. Kolejny zjazd odbył się 30 listopada 1980 roku w Częstochowie. Tym ra-

zem zjawili się reprezentanci 27 województw. Dyskutowano głównie o projekcie sta-

tutu, do którego wprowadzono drobne poprawki. Ponadto do prezydium w miejsce 

odwołanego Wojciecha Adamowicza wszedł Henryk Góra (Piła)8.

Trzecią, nową organizacją działającą na wsi jesienią 1980 roku był Samorządny 

Związek Producentów Rolnych. Skład jego Komitetu Organizacyjnego ogłoszono 2 paź-

dziernika w czasie inauguracji roku akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego-Akademii Rolniczej w Warszawie. Zakładali go związani z rolnictwem 

naukowcy, absolwenci i studenci z Gabrielem Janowskim na czele, głównie właści-

ciele gospodarstw specjalistycznych. Z założenia związek zrzeszać miał producentów 

rolnych i w przeciwieństwie do „Solidarności Wiejskiej” i „Solidarności Chłopskiej” 

ubiegał się początkowo jedynie o status stowarzyszenia społeczno-zawodowego. Naj-

większą popularność organizacja ta zdobyła w województwach centralnych: war-

szawskim, skierniewickim, ciechanowskim, płockim, siedleckim i radomskim.

Przeciwdziałanie władz

Wykształcenie się trzech konkurujących ze sobą ośrodków związkowych nie pozwa-

lało na zdobycie takiego poparcia, jakie mogła mieć jedna silna reprezentacja. Z tego 

też powodu rolnicy mieli o wiele słabszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z wła-

dzami. Tymczasem Sąd Wojewódzki w Warszawie 29 października 1980 roku wydał 

negatywne decyzje w sprawie rejestracji NSZZ Rolników („Solidarność Wiejska”), 

7 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [dalej AIPN], BU 0717/8, Niezależny Samorządny Chłopski Związek Zawodowy 

„Solidarność”. Geneza powstania, charakterystyka pracy operacyjnej, plan działań operacyjnych, 26 XI 1981, k. 15-16; G. 

Janowski, P. Kapuściński, Długa droga do rejestracji, „Tygodnik Solidarność” 1981 nr 7.

8 Archiwum Komisji Krajowej w Gdańsku [dalej AKK], Protokół ze Zjazdu Indywidualnych Rolników NSZZ „Solidarność 

Chłopska” w dniu 30 XI 1980.
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Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw (z siedzibą w Lip-

nie) oraz Chłopskiego Niezależnego Związku Zawodowego (z siedzibą w Ząbko-

wicach Śląskich). W uzasadnieniu przedstawiono wykładnię prawa, według której 

rolnicy nie mogli posiadać związków zawodowych, ponieważ nie są pracownikami, 

lecz właścicielami środków produkcji i producentami (sami zatrudniają sezono-

wą siłę roboczą). Tymczasem według informacji uzyskanych na potrzeby PZPR na 

początku grudnia 1980 roku związki zawodowe rolników działały już w 36 woje-

wództwach, 100 gminach i 300 wsiach, zrzeszając około 40 tys. rolników indywi-

dualnych9.

Reakcja władz na powoli rosnący ruch solidarnościowy na wsi była dwutorowa. Z jed-

nej strony przewlekano stworzenie możliwości prawnej rejestracji związków, a z drugiej 

strony przystąpiono do aktywnego wspierania dotychczasowej politycznej reprezentacji 

wsi – ZSL, które starało się przystosować do nowej sytuacji. Już we wrześniu zadeklaro-

wano wprowadzenie gruntownych zmian i odnowy samorządu, administracji itp. Ne-

gując potrzebę tworzenia nowych organizacji i związków, głoszono, że zmiany możliwe 

są na gruncie dotychczasowych rozwiązań. Nagłośniono propagandowo tekst nowej 

uchwały nr 24 Rady Głównej i Zarządu Centralnego Związku Kółek Rolniczych (CZKR) 

z 2 października 1980 roku w sprawie kierunków rozwoju samorządowej i gospodarczej 

działalności organizacji kółek rolniczych. Wiele spośród przedstawionych tam założeń 

pokrywało się z postulatami przedstawionymi przez działaczy nowych związków rolni-

ków. Celem takiego zabiegu było oczywiście ratowanie topniejącego poparcia społecz-

nego10. Promując kółka rolnicze, władze starały się hamować i rozdrabniać ruch samo-

rządowy na wsi. Już 20 października 1980 roku ukazało się wspólne oświadczenie Biura 

Politycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL w sprawie węzłowych problemów polityki 

rolnej, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w którym jednoznacznie stwierdzano, że 

to kółka pełnią funkcję związków zawodowych rolników i są najbardziej odpowiednią 

reprezentacją wsi do walki o swoje interesy socjalne i produkcyjne11.

Władze starały się prowadzić negocjacje polityczne z nowymi związkami rolników. 

Służyły temu m.in. spotkania i rozmowy z przedstawicielami trzech związków: 31 paź-

dziernika 1980 roku spotkał się z nimi premier Józef Pińkowski, a 10 listopada i 6 grud-

nia odbyły się rozmowy z międzyresortowym zespołem pod kierownictwem wicemini-

stra rolnictwa Andrzeja Kacały, a następnie z ministrem rolnictwa Leonem Kłonicą. Ich 

efektem były zapewnienia o pozostawieniu otwartą kwestii zdobycia przez związki oso-

bowości prawnej12. Zapisy o związkach zawodowych rolników miały znaleźć się w usta-

wie o związkach zawodowych, nad której treścią pracowała komisja Rady Państwa pod 

9 Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], Urząd Rady Ministrów, 34/1, Notatka w sprawie zrzeszania się rolników, 10 XII 1980.

10 Żochowski, Związki..., s. 177-179. 

11 Żochowski, Związki..., s. 183. 

12 Żochowski, Związki...,s. 183-184; G. Janowski, P. Kapuściński, Długa droga do rejestracji, „Tygodnik Solidarność” 1981 nr 7. 
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przewodnictwem Sylwestra Zawadzkiego. W jej pracach brali udział zarówno przed-

stawiciele władz, jak i „Solidarności”, co miało gwarantować realizację żądań przedsta-

wianych przez rolników. Strona rządowa jednak mocno naciskała na „Solidarność”, aby 

sprawy rolnicze rozpatrywać oddzielnie, co ostatecznie udało się przeforsować, bowiem 

sprawę tę przekazano do rozpatrzenia komisji sejmowej do spraw projektu ustawy o sa-

morządzie rolniczym pod przewodnictwem prof. Bolesława Strużka.

Jednocześnie przez cały czas na informacje o nowych związkach rolników nało-

żona była blokada medialna. Cenzura systematycznie zatrzymywała wiadomości do-

tyczące ich aktywności. Tego typu działania ograniczały rozwój organizacji, bowiem 

dotarcie do nowych członków czy zakładanie nowych kół wymagało wyjazdów wy-

delegowanych działaczy „Solidarności” do danej wsi i objaśnienia całej procedury or-

ganizacyjnej. Obieg informacji nie był tak łatwy jak w miastach, gdzie dostępna była 

prasa niezależna. Jednak na wsi pojawiały się też pisma drugiego obiegu. Niezastąpio-

nym źródłem informacji o działaniach związkowych było Radio Wolna Europa.

Związki zawodowe rolników od początku znajdowały się w polu zainteresowania SB. 

Działalność opozycji na wsi kontrolowana była najpierw przez Wydziały III Komend 

Wojewódzkich MO. W marcu 1981 roku zadania te powierzono nowo utworzonym 

sekcjom VII („ochrona kompleksu żywieniowego”) i VIII (kontrola antysocjalistycznej 

działalności na wsi) Wydziałów IV KW MO13. Pierwszym etapem było przeprowadzenie 

jak najpełniejszego rozpoznania powstających organizacji oraz ich członków i działa-

czy. Na podstawie takiego rozpoznania 26 stycznia 1981 roku założono sprawę obiekto-

wą „Solidarność Wiejska”. Jej celem była kontrola operacyjna tworzących się związków 

oraz przeciwdziałanie wrogiej działalności ruchu związkowego w regionie, gdzie jego 

rozwój był największy – w Rzeszowie14. Metody działań tam prowadzonych są w dużym 

stopniu charakterystyczne dla innych województw, w których powstawały związki rol-

ników. Z najaktywniejszymi działaczami podejmowano najczęściej „rozmowy profi lak-

tyczno-ostrzegawcze”, w czasie których przypominano o nielegalności podejmowanych 

działań i starano się, w zależności od rozmówcy, skłonić go do zaniechania działań lub 

też namówić do współpracy15. Inne operacje realizowano, wykorzystując pozyskanych 

TW w celu promowania działaczy współpracujących z SB, z jednoczesnym atakowa-

niem działaczy uznanych za element antysocjalistyczny. Planowano także wykorzystać 

sieć agenturalną w celu wzmacniania tendencji rozłamowych wewnątrz związku, co 

można określić jako działania destrukcyjne16.

13 M. Szpytma, Zielona „Solidarność”. Niezależne związki zawodowe na wsi w latach 1980-1989, „Biuletyn IPN” 2009 nr 5-6.

14 AIPN Rz 053/59, t.1, Wniosek o zakończenie (zaniechanie) sprawy obiektowej „Solidarność Wiejska”, 25 IV 1986, k 1.

15 Przeciw „Solidarności” 1980-1989, red. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000, s. 75.

16 AIPN Rz 053/59, t.1, Notatka służbowa dot. Aktualnych problemów polityczno-operacyjnych po zagadnieniu Sekcji VIII 

Wydziału IV KWMO w Rzeszowie, 4 IX 1981, k. 241; Przeciw „Solidarności”..., s. 78-81; O działaniach destrukcyjnych 

i rozłamach w środowisku rolniczych związków zawodowych w Polsce Południowo-Wschodniej patrz D. Iwaneczko, Opór 

społeczny w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005, s. 124-132.
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Wzrost poparcia społecznego

Wzmocnieniu pozycji rolników służyć miało zjednoczenie wszystkich organizacji 

w jeden związek, który miałby odpowiednią „siłę przebicia”. 5 grudnia 1980 roku 

przewodniczący trzech związków: Stanisław Janisz, Zdzisław Ostatek oraz Gabriel 

Janowski podjęli decyzję o opracowaniu wspólnego statutu17. Zadania tego podjęli się 

prof. Andrzej Stelmachowski i jego asystent Bolesław Banaszkiewicz.

14 grudnia 1980 roku w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się zjazd „So-

lidarności Wiejskiej”, w którym uczestniczyło, wedle różnych szacunków, od 500 do 

1200 osób. Zjazd miał być manifestacją siły i popularności, jaką cieszył się związek. 

Jako goście wystąpili ks. Czesław Sadłowski i Andrzej Gwiazda, który zaapelował 

o wspólne działanie rolników i robotników. Krytykował PGR-y oraz spółdzielnie pro-

dukcyjne. Nawoływał, aby działać, nawet jeżeli związek nie zostanie zarejestrowany. 

Henryk Bąk atakował władze właśnie za odmowę rejestracji i stwierdzał, że należy 

walczyć o swoje prawa w czasie rozprawy rewizyjnej w Sądzie Najwyższym 30 grudnia 

1980 roku. Przemawiał także Wiesław Kęcik, który zapowiedział wydawanie pisma 

pod tytułem „Solidarność Wiejska”. Przyjęto uchwałę, w której określono, że celem 

„Solidarności Wiejskiej” jest „obrona interesów rodzinnej gospodarki rolnej, a przez 

nią – walka o rozkwit rolnictwa w naszej Ojczyźnie”. Zapowiedziano, że związek za-

biegać będzie o „obronę godności i praw rolnika i jego rodziny; zagwarantowanie 

indywidualnej własności ziemi oraz swobodnej jej sprzedaży i nabywania; upełno-

rolnienie gospodarki rodzinnej poprzez politykę kredytów i wszechstronnej pomo-

cy tym, którzy chcą zwiększać swoje gospodarstwa; zrównanie praw indywidualnej 

gospodarki rolnej z pozostałymi sektorami rolnictwa; stworzenie warunków rozwoju 

działalności naszego związku zawodowego jako samorządu wiejskiego”18. Na zjeździe 

uchwalono także protest przeciwko „eksploatowaniu ośrodków wypoczynkowych 

przez Urząd Rady Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Bieszczadach, 

położonych w gminach: Ustrzyki Dolne (Arłamów), Lutowiska (Muczne, Caryńskie, 

Wołosate), Olszanica (pałacyk MSW). „Jesteśmy świadkami ekskluzywnego wyposa-

żenia wewnętrznego tych obiektów oraz nieekonomicznych hodowlanych ferm bydła, 

budowy linii wysokiego napięcia na przestrzeni Solina-Muczne, dokarmiania zwie-

rzyny łownej na terenie tych ośrodków rekreacyjnych chlebem, zbożem i burakami, 

w obecnym kryzysie gospodarczym. Niehumanitarnego odstrzału zwierzyny łownej. 

Bezprawnych posunięć administracyjno-gospodarczych, np. super pierwszeństwa 

w zakupie maszyn rolniczych, urządzeń rolnych i ciągników specjalistycznych, do 

których żaden rolnik, choć w potrzebie, nie miał dostępu”19.

17 W. Hatka, Oblicze ziemi, Bydgoszcz 2007, s. 11.

18 „Solidarność Wiejska”, nr 1, grudzień 1980.

19 AKK, Protest rolników zebranych na Ogólnopolskim Zjeździe NSZZR „Solidarność Wiejska”, 14 XII 1980, b.p.
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Prowadzone pod koniec 1980 roku badania socjologiczne jednoznacznie stwier-

dzały, że w odczuciu społecznym wieś potrzebowała niezależnej organizacji związ-

kowej. Na zadane przez ankieterów pytanie, „czy sądzi pan(i), że wieś powinna mieć 

organizację, która mogłaby pełnić podobną rolę, jaką pełnią w miastach samorządne, 

niezależne związki zawodowe?”, ponad 87 proc. ludzi odpowiedziało „zdecydowa-

nie tak” lub „raczej tak”, a zaledwie 5 proc. było przeciwnych. Ciekawie rozkładało 

się poparcie dla tej idei w zależności od przynależności partyjnej badanych. Wśród 

niezrzeszonych zdecydowanie popierało ten pomysł 68,5 proc. (raczej popierało 26,5 

proc.) badanych; wśród członków PZPR zdecydowanie popierało 60,7 proc. (raczej 

popierało 28,3 proc.); wśród członków SD i ZSL zdecydowanie popierało 72,8 proc. 

(raczej popierało 20,7 proc.)20. Warto też spojrzeć na fragment tych badań, by ukazać, 

czego najbardziej brakowało mieszkańcom wsi i rolnikom w 1980 roku. Na pytanie 

o najważniejsze sprawy do załatwienia dla mieszkających na wsi i ich rodzin ponad 

42 proc. wskazywało na problemy związane z mechanizacją rolnictwa (maszyny rol-

nicze i części zamienne). 25 proc. wskazywało na braki materiałów budowlanych. 

Prawie 9 proc. mówiło, że stara się załatwić powiększenie gospodarstwa poprzez do-

kupienie ziemi lub dziedziczenie gospodarstwa. W większości kwestie te pokrywały 

się z odpowiedziami na pytania o najważniejsze sprawy do załatwienia w zawodzie 

rolnika. Były to odpowiednio: mechanizacja – 53 proc., materiały budowlane – 14 

proc., pasze – 8 proc., powiększenie gospodarstwa – 4 proc.21.

 Ze względu na blokadę medialną oraz przeciwdziałania władz tworzenie się 

związków zawodowych na wsi przebiegało w szczególny sposób. Na przykładzie „So-

lidarności Wiejskiej” w woj. rzeszowskim można prześledzić powtarzający się sche-

mat zakładania kół wiejskich. Na zaplanowanym spotkaniu założycielskim pojawiały 

się osoby aktywnie działające, które wyjaśniały idee związku zawodowego rolników. 

Spośród osób, które przystępowały do nowej inicjatywy, wyłaniano komitet założy-

cielski oraz powoływano przewodniczącego. Następnie planowano dalsze działania 

oraz uchwalano wysokość składki. Działacze nowych związków rolników często ko-

rzystali także ze wsparcia „Solidarności” miejskiej. Na przykład spotkanie, na którym 

rolnicy z województw lubelskiego, chełmskiego i zamojskiego podjęli decyzję o za-

kładaniu kół NSZZ „Solidarność Wiejska”, odbyło się w Lublinie w siedzibie MKZ 

20 A. Mokrzyszewski, Czy wieś potrzebuje niezależnej organizacji związkowej, w: Polacy ‘80. Wyniki badań ankietowych, 

Warszawa 1981, s. 25-32. Badania prowadzone w ramach projektu Polacy ‘80 przeprowadzone były przez zespół Instytutu 

Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w składzie: Władysław Adamski, Ireneusz Białecki, Krzysztof Jasiewicz, Lena 

Kolarska, Andrzej Mokrzyszewski, Andrzej Rychard oraz Joanna Sikorska. Na jego potrzeby przeprowadzono 2500 ankiet 

w całym kraju. Przy doborze próby starano się zachować proporcje, w których mieszkańcy wsi stanowiliby około 43 proc. 

respondentów (wskaźnik ten wahał się jednak w zależności od regionu). W województwach, w których liczba ludności 

czynnej zawodowo zamieszkałej na wsi wynosiła poniżej 100 tys., wybierano do badania jedną wieś. W przedziale 100-199 

tys. – dwie ; 200- 299 tys. – trzy; powyżej – cztery. W przypadku jednej wsi badano opinię 11 osób, dwóch – 21, trzech – 32, 

czterech – 42. Łącznie do badania wybrano 100 wsi (1074 osób).

21 I. Białecki, J. Sikorska, W kręgu ludzkich potrzeb i aspiracji. Mieszkańcy wsi i rolnicy, w: Polacy ‘80..., s. 40.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego22. Także w innych regionach 

działacze „Solidarności” robotniczej udzielali wsparcia, pomagając na przykład przy 

drukowaniu różnego rodzaju materiałów. Współpraca i poparcie udzielane w tam-

tym okresie rolnikom przez mieszkańców miast były silne. Tendencja ta została 

uchwycona przez socjologów, którzy zwrócili uwagę na wzajemne poparcie, jakiego 

udzielali sobie mieszkańcy wsi i miast. Rolnicy z sympatią odnosili się do przemian, 

których siłą napędową byli robotnicy. I odwrotnie, mieszkańcy miast popierali kon-

cepcję niezależnych samorządnych związków rolników oraz opowiadali się za umoc-

nieniem rolnictwa indywidualnego23. Mieszkańcy miast żywili nadzieję, że kiedy na 

wsi powstanie związek, który weźmie zarządzanie w swoje ręce, to automatycznie 

zwiększy się też produkcja i w sklepach pojawi się więcej mięsa i innych produktów 

spożywczych.

Do popularyzacji idei rolniczych związków zawodowych przyczyniły się wyda-

rzenia, które miały miejsce na początku 1981 roku – strajki w Ustrzykach Dolnych 

i Rzeszowie, głodówka w Świdnicy oraz I Ogólnopolski Zjazd Delegatów Niezależne-

go Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

w Poznaniu (nazywany też zjazdem zjednoczeniowym). Jednak nawet przed tymi 

wydarzeniami poparcie dla nowych związków było duże. Według danych zebranych 

w styczniu 1981 roku „Solidarność” rolnicza funkcjonowała łącznie w 680 gminach 

(na 2070) i osiągnęła szacunkowo od 500 do 600 tys. członków24. Była to skokowa 

zmiana w porównaniu z ostatnimi miesiącami 1980 roku, a liczba członków rosła dalej 

lawinowo25. Trzeba przy tym pamiętać o specyfi ce „Solidarności” rolniczej, która od-

różniała ją od związków zawodowych robotników. Statystycznie do tych drugich zapi-

sywał się więcej niż jeden członek rodziny. W przypadku związków rolniczych tenden-

cja ta była odwrotna, chociaż najprawdopodobniej ulegała stopniowej zmianie.

Strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Jednym z symboli walki rolników o swoje prawa były strajki ustrzycko-rzeszowskie. 

Konfl ikt ten i kończące go porozumienie już w 1981 roku uważano za historyczne. 

Z biegiem lat legenda tych strajków stała się ważną częścią tożsamości niezależnych 

związków rolników i rolniczym odpowiednikiem Sierpnia ‘80. Chociaż do historii 

przeszły oba ośrodki strajkowe – Ustrzyki Dolne oraz Rzeszów, to należy jednak roz-

22 E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009, s. 318.

23 K. Jasiewicz, A. Mokrzyszewski, Relacje wieś-miasto jako podłoże kryzysu i konfl iktu [w:] Polacy ‘81. Postrzeganie kryzysu 

i konfl iktu, praca zbiorowa pod red. W. Adamskiego, Warszawa 1996, s. 70.

24 AAN, KC PZPR, XI A/1318, Główne kierunki działalności partii w środowisku wiejskim i aktualny stan organizacyjny 

chłopskich związków zawodowych. Informacja z dnia 3 II 1981.

25 Na przykład na terenie woj. tarnobrzeskiego „Solidarność Wiejska” pod koniec grudnia 1980 miała 30 kół, do połowy 

stycznia 45, a do połowy marca 210; Iwaneczko, Opór..., Warszawa 2005, s. 102.
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różnić wagę obu akcji. Wprawdzie strajki zapoczątkowano w Ustrzykach Dolnych, 

to jednak z biegiem czasu (a już na pewno po pacyfi kacji strajkujących w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Ustrzykach) centrum protestu przeniosło się do Rzeszowa. To tam 

zapadały najważniejsze decyzje, krzyżowały się najważniejsze interesy i negocjowano 

główne postulaty.

Geneza strajku w Ustrzykach sięgała lat siedemdziesiątych XX w. i działań Urzę-

du Rady Ministrów (URM), który na terenie Bieszczadów przejmował coraz to nowe 

połacie ziemi rolnej i przekształcał je w ośrodki wypoczynkowo-łowieckie (ponad 

60 tys. ha na ośrodek w Arłamowie). Działania te wiązały się z szykanami wobec 

miejscowej ludności. W celu rozszerzania terenów łowieckich prowadzono wyjąt-

kowo brutalną akcję wysiedlania miejscowej ludności, m.in. z Grąziowej, Łomnej, 

Kwaszeniny i Trzciańca26. Świadkowie wspominali po latach atmosferę tamtych wy-

darzeń: „4 XI 1972 płk Doskoczyński nakazał mi do rana opuszczenie mieszkania, 

26 T. Bereza, Strajk ustrzycki (grudzień 1980 – luty 1981), [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, pod red. J. Izdebskiego, 

K. Kaczmarskiego, M. Krzysztofi ńskiego, Rzeszów 2009, s. 376.

Strajk ustrzycki.

Od prawej: Antoni Wojnarowicz, Wieńczysław Nowacki, Henryk Bąk. Fot. Lech Ścibor-Rylski



Tomasz Kozłowski
„Solidarność” Rolników 1980-1989

48

nie licząc się ze stanem faktycznym, że mimo mojej interwencji u swoich władz nie 

dostałam mieszkania zastępczego ani też jakiejkolwiek odpowiedzi w tej sprawie”27. 

W związku z tą akcją wstrzymywano także inwestycje na terenach przewidzianych do 

przejęcia. Specjalnie hodowana zwierzyna łowna, według okolicznych gospodarzy, 

miała szkodzić uprawom.

Rolnicy starali się jednak bronić. 18 kwietnia 1978 roku 180-osobowa reprezen-

tacja wsi Chwaniów, Nowosielce Kozickie, Jureczkowa i Wojtkowa skierowała nawet 

petycję do Edwarda Gierka, aby ten pomógł im w uzyskaniu godziwych warunków 

wywłaszczenia i możliwości prowadzenia gospodarki na innych, oddanych w zamian 

terenach. Bezskutecznie. Mieszkańcy wysyłali także petycje do władz, „najpierw ano-

nimowe, a później z podpisami. Jeden z takich protestów z podpisami 280 osób trafi ł 

do Wolnej Europy. Odczytano go łącznie z nazwiskami. No i wtedy zaczęło się na ca-

łego! Po chałupach zaczęło jeździć SB, straszyli, utrudniali załatwianie spraw w gmi-

27 „Bieszczadnik”, wydanie strajkowe, nr 1, 17 II 1981.

Strajk ustrzycki.

Od prawej: Zdzisław Ostatek, Jan Kozłowski, Antoni Wojnarowicz, Józef Teliga. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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nie i województwie”28. W listopadzie 1978 roku na tamtych terenach pojawił się Wie-

sław Kęcik, który wystąpił z pomysłem powołania Komitetu Samoobrony Chłopskiej. 

Inicjatywę bardzo szybko namierzyła i rozbiła Służba Bezpieczeństwa. W grudniu 

Kęcik oraz towarzyszący mu Maciej Rayzacher zostali zatrzymani, a następnie ukara-

ni przez kolegium do spraw wykroczeń29.

Wydaje się, jak trafnie spostrzegł Tomasz Bereza, że „sytuacja społeczna we 

wschodniej części polskich Bieszczadów [...] sprzyjała nastrojom kontestacji polity-

ki ówczesnych władz. Na tym terenie skumulowały się nadużycia organów władzy 

– zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, poziom krytyczny osiągnęła samo-

wola partyjnych kacyków, a protesty mieszkańców powodowały najwyżej odwrotną 

do zamierzonej reakcję organów bezpieczeństwa”30. Timothy Garton Ash, angielski 

reporter, który odwiedził strajkujących w Rzeszowie, wspominał, że tereny te nazy-

wano „czerwonym księstwem”31.

Wszystkie sprawy dręczące okolicznych mieszkańców zostały podniesione 9 li-

stopada 1980 roku na Sejmiku Bieszczadzkim, gdzie pojawili się działacze nowo po-

wołanej Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów 

NSZZ „Solidarność”. Nadal bezskutecznie oczekiwano reakcji władz. Wszystko to 

doprowadziło 29 grudnia 1980 roku do zawiązania przez członków Federacji strajku 

okupacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. Rozpoczęcie straj-

ku wspomina Wieńczysław Nowacki: „7 osób stawiło się na tę godzinę umówioną, 

czyli na 7.00. O wpół do ósmej żeśmy weszli do Urzędu Gminy. Zaskoczenie było 

kompletne. Ogłosiliśmy naczelnikowi, że zaczynamy okupację Urzędu Gminy. [Wrę-

czyliśmy mu] pierwszą listę postulatów, tam było 7 postulatów czy 8; taka tam krótka 

była, taka »na rybkę«. Obstawiliśmy oczywiście drzwi wejściowe. Takie było zasko-

czenie, że w ogóle nawet nam się to udało. Dopiero powiadomiono milicję, służby. 

Jak już zajechały pierwsze siły milicyjne do Ustrzyk, no to już ci ludzie zobaczyli, nasi 

ludzie, że my jednak żyjemy, że nas nie pozamykali, no i przychodzili, przyłączyli się. 

Już koło południa było 15 osób [...] No i tak to się po prostu zaczęło”32.

Strajkujący domagali się zaprzestania łamania praworządności przez władze admi-

nistracyjne, respektowania zasad porozumień sierpniowych oraz przydzielenia „Soli-

darności” lokalu oraz sprzętu biurowego, głównie jednak dążyli do upowszechnienia 

wiedzy o nadużyciach władz oraz likwidacji ośrodków URM. Lista konkretnych, spo-

rządzonych później postulatów była dość długa i obejmowała m.in. przydział miesz-

kań dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, przekaza-

nie pałacyku Ministerstwa Sprawiedliwości w Olszanicy na Dom Dziecka i Wiejski 

28 T. Sopel, Niezależny Ruch Chłopski „Solidarność” w południowo-wschodniej Polsce w latach 1980-1989, Przemyśl 2000, s. 31.

29 Bereza, Strajk ustrzycki, s. 377.

30 Ibidem, s. 376.

31 T. G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1987, s. 80.

32 Wywiad z Wieńczysławem Nowackim przeprowadzony przez Grzegorza Kaczorowskiego 4 maja 2008, s. 9.
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Ośrodek Zdrowia, poprawę jakości usług administracji lokalnej, wydanie pozwolenia 

na budowę kościoła w Ustrzykach Dolnych, remont Domu Górnika i przeznaczenie 

go na dom kultury. W skład kierownictwa strajku weszli m.in.: Mieczysław Barlewicz, 

Antoni Cycoń, Bolesław Hulewicz, Kazimierz Kołodziński, Franciszek Łysyganicz, 

Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Krystyna Prokop-Kur, Józef Sabara, Wła-

dysław Włodarczyk i Antoni Wojnarowicz33. Akcja bardzo szybko uzyskała poparcie 

MKZ w Rzeszowie, a potem także innych ośrodków.

Strajk rzeszowski rozpoczął się 2 stycznia 1981 roku. Tego dnia około godz. 15 

trzydziestu członków „Solidarności” przystąpiło do okupacji budynku należącego 

niegdyś do Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. Celem akcji było dokonanie 

inwentaryzacji majątku. Po likwidacji Centralnej Rady Związków Zawodowych na-

gminnie dochodziło do przywłaszczania różnego rodzaju materiałów i sprzętu przez 

byłych działaczy. Działacze NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym MKZ Antonim 

Kopaczewskim na czele, chcieli nadzorować działalność komisji likwidacyjnej, aby 

dopilnować podziału majątku między „Solidarność” i związki branżowe proporcjo-

nalnie do liczby członków. Bardzo szybko pojawiła się kwestia podziału samego bu-

dynku, do którego prawo zaczęła sobie rościć „Solidarność”. Jej członkowie zdecydo-

33 Bereza, Strajk ustrzycki ..., s. 379-380.

Ustrzyki Dolne. Rozmowy z komisją rządową. Stoi Antoni Wojnarowicz. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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wali się na rozpoczęcie rotacyjnego strajku okupacyjnego aż do wydania przez władze 

decyzji o przyznaniu budynku na ich potrzeby. Rozmowy na ten temat podejmowane 

z lokalnymi władzami zakończyły się fi askiem.

Powołano więc 11-osobowy Komitet Strajkowy. Na jego czele stanął Jan Ogrod-

nik. W skład komitetu weszli: Adam Krztoń (wiceprzewodniczący MKZ), Adam Ma-

tuszczak, Jacek Hansel, Jarosław A. Szczepański, Andrzej Kuźniar, Roman Koniecz-

kowski, Wiesław Woliński. Z godziny na godzinę strajk nabierał coraz większego 

rozmachu i rozgłosu. 

Do akcji przyłączyła się „Solidarność Wiejska”. Jej działacze planowali rozpocząć 

swój własny strajk – okupację budynku Urzędu Wojewódzkiego na znak solidarności 

ze strajkiem w Ustrzykach Dolnych. Planowali go rozpocząć 5 stycznia. Jednak w ob-

liczu zmiany sytuacji „Solidarność Wiejska” podjęła decyzję o wspólnym prowadze-

niu akcji z działaczami „Solidarności”. W komunikacie zaznaczono, że „okupujący 

siedzibę WRZZ w Rzeszowie postanowili połączyć akcje protestacyjne robotników 

i rolników w jeden strajk okupacyjny”. Rozszerzył się także katalog żądań stawianych 

przez strajkujących. Dodatkowo zażądali oni m.in.: podpisania porozumienia ze 

strajkującymi w Ustrzykach Dolnych, zwrotu materiałów poligrafi cznych skonfi sko-

wanych 21 listopada 1980 roku w trakcie przeszukania w redakcji „Wsi Rzeszowskiej”, 

rejestracji NSZZ „Solidarność Wiejska” oraz wypłacenia wynagrodzenia wszystkim 

osobom biorącym udział w strajku okupacyjnym. W wyniku tej współpracy Komitet 

Strajkowy NSZZ „Solidarność” połączył się z Komitetem NSZZR „Solidarność Wiej-

ska” i stworzył jeden Komitet Strajkowy, na którego czele stanął Jan Ogrodnik (jego 

zastępcami zostali Jan Kułaj i Kazimierz Kościak)34.

Strajkujący w Ustrzykach Dolnych ogłosili 6 stycznia powołanie Ogólnopolskiego 

Komitetu Strajkowego Rolników. Było to związane z przybyciem na miejsce komisji 

rządowej kierowanej przez Mieczysława Jakubowskiego. Władzom przedstawiono 

listę 23 postulatów. Jednak w miarę rozwoju sytuacji okazało się, że przybyła komi-

sja nie ma de facto żadnych pełnomocnictw do negocjowania tychże postulatów35. 

Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników w Ustrzykach Dolnych stwierdziwszy, że 

w tej sytuacji negocjacje nie przyniosą żadnych rezultatów, postanowił zerwać roz-

mowy 8 stycznia. Jednocześnie rzeszowska „Solidarność Wiejska” przedstawiła po-

szerzony katalog żądań dotyczących związków zawodowych rolników oraz sytuacji 

wsi. Głównym postulatem była rejestracja „Solidarności Wiejskiej”, ale poruszano 

też takie problemy, jak m.in. gospodarka ziemią, odszkodowania za wywłaszczenia, 

inwestycje na wsi, dostęp do maszyn, system rent i emerytur, szkolnictwo. W celu 

zacieśnienia współpracy obu komitetów 9 stycznia do Ustrzyk przyjechali z Rzeszowa 

34 Iwaneczko, Opór...,s. 102-105.

35 Bereza, Strajk ustrzycki ..., s. 379-381.
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Tadeusz Kensy i Janusz Szkutnik36. Tego samego dnia miało dojść do wspólnych usta-

leń, według których kierownictwo strajku miało 10 stycznia przenieść się z Ustrzyk 

do Rzeszowa (w Ustrzykach miano kontynuować rozmowy tylko w kwestiach lokal-

nych, czyli głównie dotyczących ośrodków URM). Jednocześnie Komitet Strajkowy 

w Rzeszowie nie otrzymawszy informacji zwrotnej z Ustrzyk zdecydował o wyraże-

niu gotowości do rozmów z władzami z pominięciem warunku wstępnego, jakim 

było podjęcie rozmów w drugim ośrodku37.

Władze w obliczu pogarszającej się, z ich punktu widzenia, sytuacji postanowiły 

rozpocząć bardziej agresywne działania. W dniu 12 stycznia 1981 roku trzej człon-

kowie Prezydium Komitetu Strajkowego, m.in. A. Wojnarowicz, przed wejściem na 

salę konferencyjną Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych zostali zatrzymani 

przez MO i zawiezieni na komisariat, gdzie przebywali do rana. Budynek otoczyła mi-

licja. Obecny był także prokurator. Strajkujący, aby chronić zgromadzoną dokumen-

tację, próbowali działać na zwłokę i podejmować z władzami negocjacje, które trwały 

dwie godziny38. Ostatecznie jednak pozostali członkowie Komitetu Strajkowego – od 

40 do 60 osób – pod presją Naczelnika Miasta i Gminy Mieczysława Podkowskiego, 

prokuratora Zygmunta Słabika oraz 300 uzbrojonych, z psami na smyczy, gotowych 

do akcji funkcjonariuszy MO i SB zostali wyprowadzeni z budynku UMiG39. Ponad 

30 strajkujących w asyście funkcjonariuszy pojechało pociągiem do Rzeszowa. Po 

zgubieniu obstawy wielu z nich przedostało się do budynku b. WRZZ w Rzeszowie, 

część z nich wróciła do Ustrzyk, gdzie kontynuowała protest w siedzibie lokalnej „So-

lidarności”.

Władze rozważały także możliwość przeprowadzenia podobnej akcji w Rzeszo-

wie. Opracowano plan operacji o kryptonimie „Kret”, którą miały przeprowadzić od-

działy MO i ZOMO. Planowano wysłać do akcji 1400 funkcjonariuszy. Strajkujący 

zdawali sobie sprawę z takiego zagrożenia – starali się barykadować, szykowali także 

prowizoryczną broń, jak gaśnice czy ostre narzędzia40. Służby porządkowe zrezygno-

wały ostatecznie z realizacji planu, obawiając się zapewne skali konfrontacji, która 

musiałaby nastąpić oraz politycznych konsekwencji siłowego rozwiązania.

Tymczasem 14 stycznia 1981 roku na wezwanie regionów NSZZ „Solidarność” 

przeprowadzono dwugodzinny strajk, który był odpowiedzią na postawę władz uni-

kających negocjacji. Akcja miała miejsce między godziną 12 a 14. W województwie 

rzeszowskim uczestniczyło w niej większość zakładów (m.in. WSK „Rzeszów”, „Pre-

36 Iwaneczko, Opór..., s. 107.

37 AAN, KC PZPR, 990/1, Uchwała nr 1 Komitetu Strajkowego w Rzeszowie, Uchwała nr 2 Komitetu Strajkowego w Rzeszo-

wie, 10 I 1981.

38 Bereza, Strajk ustrzycki ..., s. 381.

39 AIPN Rz 053/59, t. 6, List komitetu strajkowego NSZZR „Solidarność Wiejska” w Ustrzykach Dolnych do premiera Piń-

kowkiego, 20 I 1981, k. 29.

40 Iwaneczko, Opór..., s. 110-111.
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Ustrzyki Dolne 12 stycznia 1981 r. Interwencja sił porządkowych. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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dom-Zelmer”, MPK w Rzeszowie). Wzięło w nich udział ponad 13 tys. osób. Na tere-

nie województwa krośnieńskiego w proteście wzięło udział 10 tys. osób. Strajkowano 

także w Tarnobrzeskiem i Przemyskiem. Fragment oświadczenia komisji roboczej 

Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) NSZZ „Solidarność”, pod którą podpi-

sali się: Andrzej Słowik, Bogdan Lis, Marian Jurczyk i Zbigniew Bujak, był poświę-

cony strajkom mającym na celu rejestrację „Solidarności Wiejskiej”. Przypomniano, 

że najpierw usunięto strajkujących z Nowego Sącza, następnie z Ustrzyk Dolnych. 

A przecież „zastosowanie metod policyjnych dla rozstrzygnięcia sporów społecznych 

nie rozwiązuje problemu, a wręcz przeciwnie, wzmaga napięcie, pogłębia konfl ik-

ty i może doprowadzić do daleko idących konsekwencji. Dlatego solidaryzujemy się 

w pełni z działaniami protestacyjnymi, które wobec tych kroków podjęły regiony: 

Małopolska, Rzeszów, Przemyśl”, jednocześnie jednak przestrzegali, „by działania po-

wodujące znaczące skutki dla całego związku – jak wyżej wymienione akcje protesta-

cyjne poprzez zajmowanie lokali władz terenowych – były uzgodnione z KKP”.

Strajkujący w budynku b. WRZZ byli w bardzo ciężkiej sytuacji. Mimo że nie 

zamierzali się poddać, to jednak zaczynali wątpić w sukces całego przedsięwzięcia. 

Nie mieli żadnej informacji na temat tego, kiedy może dojść do kolejnej tury ne-

gocjacji i czy będą to rozmowy mające realne znaczenie. Obawiano się, że władza 

będzie dążyła do rozwiązania konfl iktu poprzez zastosowanie taktyki polegającej na 

przeczekaniu przeciwnika. Jednym z ważnych czynników branych pod uwagę przez 

strajkujących była pomoc NSZZ „Solidarność” i samego Lecha Wałęsy. I tak 21 stycz-

nia 1981 roku pojawiła się długo oczekiwana decyzja o poparciu dla strajku ze strony 

NSZZ „Solidarność”, która w swojej uchwale podała: „Krajowa Komisja Porozumie-

wawcza po zapoznaniu się z przebiegiem akcji strajkowej w Rzeszowie i Ustrzykach 

Dolnych [...] postanawia: uznać akcję w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych jako słusz-

ną walkę rolników o realizację pkt. 6 Porozumienia Gdańskiego; wezwać wszyst-

kie instancje i ogniwa NSZZ »Solidarność« do poparcia sprawy rolników poprzez 

akcje protestacyjne do strajku włącznie; Krajowa Komisja Porozumiewawcza ogła-

sza dzień 28.01.1981 r. dniem solidarności z walczącymi rolnikami. KKP uważa, że 

prawne uznanie niezależnych samorządnych związków zawodowych rolników indy-

widualnych jest nierozerwalnie związane ze sprawą wyżywienia narodu”. W ramach 

tej akcji polecono: „Zwołać nadzwyczajne plenarne zebrania MKZ-ów z udziałem 

przedstawicieli niezależnych związków zawodowych rolników, na których się ustali 

przebieg spotkań z załogami zakładów pracy w dniu 28.01.1981 r. Podjąć działania 

popierające prawne uznanie niezależnych samorządnych związków zawodowych rol-

ników. MKZ-ty wysyłają delegację swoich przedstawicieli do udziału w akcji strajko-

wej w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych jako wyraz poparcia dla właściwie pojętego 

sojuszu robotniczo-chłopskiego. KKP uważa, że wszelkie represje stosowane wobec 

członków bratnich niezależnych związków zawodowych rolników indywidualnych 
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będą traktowane jako represja wobec naszego Związku”41. Sam Lech Wałęsa zapew-

niał strajkujących, że będzie walczył o ich sprawę i pojawi się w Rzeszowie.

27 stycznia do Rzeszowa przybyli Lech Wałęsa i Bogdan Lis. Dwa dni później 

w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie spotkali się Lech Wałęsa i Stanisław Ciosek. 

Rozmawiano m.in. o rejestracji „Solidarności Wiejskiej”. W czasie rozmów ustalono 

de facto tylko wolę obu stron do dalszych pertraktacji. 31 stycznia reprezentacja KKP 

miała się w URM spotkać ze stroną rządową42. Planowano negocjacje nad trzema 

kwestiami: rejestracji, wolnych sobót i dostępu do mediów. W Warszawie z grupą pod 

przewodnictwem premiera Pińkowskiego spotkali się: Lech Wałęsa, Andrzej Słowik, 

Jan Rulewski, Józef Ślisz i Antoni Kopaczewski. Zawarty kompromis (odwołano pla-

nowane strajki, które miały być elementem nacisku na władze) nie zyskał poparcia 

strajkujących w Rzeszowie. KKP w pełni popierała związek zawodowy rolników in-

dywidualnych i poradziła stworzenie rolniczego odpowiednika KKP, który podjąłby 

akcję propagandową i wzmocnił nacisk polityczny w sprawie rejestracji. Jednocześ-

nie w samym Rzeszowie (a następnie w Ustrzykach) pojawiła się komisja rządowa 

z wiceministrem rolnictwa Andrzejem Kacałą na czele. Tu efekt rozmów był niewiele 

lepszy, mimo wsparcia ze strony Wałęsy43. Jednocześnie milicja oraz prokuratura sta-

rały się wywrzeć presję na Antoniego Kopaczewskiego44. Rozmowy kontynuowano, 

jednak ich zerwanie wydawało się nieuchronne. Impulsem do zawieszenia negocjacji 

6 lutego przez Komitet Strajkowy były mijające się z prawdą informacje prasowe, któ-

re maskowały fakt, że jedynym punktem, w którym rząd nie chce kompromisu (ani 

rozmów w ogóle), jest rejestracja. Oczekiwano na wyrok Sądu Najwyższego w spra-

wie rejestracji związków zawodowych rolników. 

Poparcie dla strajkujących wyraził prymas Stefan Wyszyński na audiencji dla 

przedstawicieli związków zawodowych rolników 6 lutego 1981 roku. Jak sam powie-

dział: „Gdy idzie o prawo zrzeszania się ludzi, to nie jest to prawo nadane przez kogoś, 

bo to jest właśnie prawo wrodzone. Dlatego Państwo nam tego prawa nie nadaje, ono 

ma tylko obowiązek je ochraniać i czuwać nad tym, aby nie było ono naruszone [...] 

Od Stwórcy pochodzi społeczny charakter dążeń ludzkich, potrzeba zespalania się 

i jednoczenia jednych z drugimi. Ponieważ jest to prawo przyrodzone, przysługuje 

ono i pracownikom przemysłowym – hutnikom, stoczniowcom, górnikom – i pra-

41 Uchwala KKP nr 21/81 o podjęciu akcji poparcia dla komitetu strajkowego w Rzeszowie.

42 Działania Cioska były na bieżąco koordynowane przez Biuro Polityczne KC PZPR; Mieczysław Jagielski polecił mu w dniu 

rozpoczęcia rozmów przekazać, że może negocjować, ale nie wolno zgadzać się na tworzenie nowej siły politycznej, jaką 

miała być „Solidarność Wiejska” (Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980-1981, oprac. Z. Włodek, 

Londyn 1992, s. 258).

43 Na posiedzeniu rządu Pińkowski mówił, że mimo zastrzeżenia przez ministra Kacałę, że sprawa rejestracji nie będzie poru-

szana z powodu braku jego kompetencji w tej sprawie, temat cały czas powracał. Planowano, że Kacała wyda oświadczenie, 

że strajkujących nie interesują problemy wsi i gospodarki rolnej, ale kwestie polityczne, pozostające poza dyskusją. Miało 

to ukazać w odpowiednim świetle starania rządu (AAN, Urząd Rady Ministrów, 135/16, Stenogram posiedzenia Rady 

Ministrów z 2 II 1981, k. 1).

44 Iwaneczko, Opór..., s. 113.
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Strajk okupacyjny w Rzeszowie. Straż porządkowa przed wejściem do budynku. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Ustrzyki Dolne – strajkowa kuchnia. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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cownikom rolnym. Prócz tego jest to prawo indywidualne. W tym znaczeniu indywi-
dualne, że jest własne dla każdej kategorii ludzi pracujących [...] Jeżeli człowiek jest 
właścicielem ziemi, to i do niego odnosi się Boże przykazanie »czyńcie sobie ziemię 
poddaną«. I on jest za to odpowiedzialny. Jego odpowiedzialność wiąże się z jego pra-
wami, które są po to, ażeby na tej ziemi wytrwał”45. Kardynał Stefan Wyszyński nie 
tylko zdecydowanie opowiedział się po stronie rolników i ich prawa do posiadania 
wolnych związków, ale dodatkowo jeszcze naciskał władze, aby związek taki został za-
legalizowany jak najszybciej. Na posiedzeniu Biura Politycznego Wojciech Jaruzelski 
stwierdził, że w sporze z „Solidarnością” rolników władze znajdują się na dość niewy-
godnej pozycji: „Brak jest dostatecznego rozpoznania faktycznego, prognoz rozwoju 
i topografi i »Solidarności Wiejskiej« oraz Kółek Rolniczych. Trzeba się zastanowić, jak 
temu przeciwdziałać, nie tylko metodą Rejtana. W rozmowie z Wyszyńskim trzeba 
powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, bo stanowisko wyrażone przez biskupa Dąbrow-
skiego pozwalało liczyć na zrozumienie Kościoła w tej sprawie. Proponuję rozważyć 
celowość wystąpienia z propozycją o zawieszenie sprawy rejestracji »Solidarności 
Wiejskiej« na rok, aby czas ten wykorzystać na zdobycie zrozumienia dla naszych ra-
cji”46. Takie plany były jednak nierealne. Nastroje, które panowały na wsi, nie pozwala-
ły na odsuwanie sprawy rejestracji „Solidarności” Rolników Indywidualnych w czasie. 
Stwierdzono, że prymas uznając „Solidarność Wiejską” stworzył fakt polityczny, ale 
mimo wszystko nie zrezygnowano z koncepcji negatywnego ustosunkowania się do 
idei zrzeszania rolników (przyjmowano jedynie możliwość odłożenia tej sprawy i jed-
nocześnie starano się w jakiś sposób porozumieć się z prymasem)47.

8 lutego 1981 roku w Bydgoszczy odbył się ogólnopolski zjazd „Solidarności Chłop-
skiej”, w którym uczestniczyło około 10 tys. osób, przemawiali m.in. prof. Andrzej 
Stelmachowski i dr Błażej Wierzbowski. 9 lutego 1981 roku na terenie 5 województw 
(m.in. wrocławskiego, lubelskiego i zamojskiego) zastrajkowało 40 zakładów – celem 
było wsparcie żądań rejestracji „Solidarności Wiejskiej”, animatorem akcji był Andrzej 
Gwiazda. Organizowano delegacje, które miały się udać do Warszawy na ogłoszenie 
wyroku Sądu Najwyższego. Najliczniejsze delegacje (od 100 do 500 osób) miały wyru-
szyć z: kaliskiego, lubelskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, siedleckiego, szczecińskie-
go. W wielu miejscach odbywały się spotkania rolników, na przykład w Wierzchosławi-
cach (woj. tarnowskie) odbyła się manifestacja, która zgromadziła 1000 osób.

Sąd Najwyższy 10 lutego 1981 roku odrzucił wniosek o rejestrację. Jak napisano 
w uzasadnieniu, „rolnicy indywidualni pracujący na własny rachunek, z reguły na 
ziemi stanowiącej ich własność i nie pozostający w stosunku podległości do praco-
dawcy – nawet przy przyjęciu najbardziej rozszerzającej wykładni – nie mogą być 
uznani za pracowników”, a co za tym idzie, nie mogą zrzeszać się w związkach za-

45 Tekst przemówienia Prymasa za: W. Hatka, Oblicze ziemi, s. 53-56.

46 Tajne dokumenty ..., s. 262-263.

47 Ibidem, s. 270-271.
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wodowych48. Argumentowano, że dopóki nie nastąpi ratyfi kacja Konwencji nr 141 
i zalecenia 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy, sąd wydając wyrok opiera się 
wyłącznie na Kodeksie Pracy, który nie traktuje rolnika indywidualnego jak pracow-
nika, co wiąże się także z brakiem określonych praw i przywilejów. Zaznaczono, że 
zmiana tego stanu rzeczy możliwa będzie po uchwaleniu nowej ustawy o związkach 
zawodowych lub wprowadzeniu innych zmian prawnych, jak np. ratyfi kacja wyżej 
wymienionych umów międzynarodowych. Komitet Założycielski NSZZ Rolników 
reprezentowali w sądzie Zdzisław Ostatek i Henryk Bąk, pełnomocnik Stanisław 
Szczuka oraz, w roli doradcy, Wiesław Kęcik. Mecenas Szczuka w swoim przemówie-
niu stwierdził, że wielokrotnie i dobitnie formułowane deklaracje członków władz 
rządowych oraz partyjnych w sprawie nielegalności rolniczych związków zawodo-
wych można interpretować jako nacisk na sąd. Wszyscy reprezentanci „Solidarności 
Wiejskiej” akcentowali, że związek działa prężenie w całym kraju, ma wielu członków, 
przyjmuje w swoje szeregi kolejnych, więc taki wyrok tworzy fi kcję prawną49. Zawód 
spotkał zgromadzonych w Warszawie rolników. Wiadomość ta źle wpłynęła także na 
nastroje działaczy strajkujących w Rzeszowie50, którzy dodatkowo obawiali się inter-

48 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, 7/503, Postanowienie z dnia 10 II 1981 wraz z uzasadnieniem, k. 49.

49 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych”, 10-15 lutego 1981, nr 3, s. 1.

50 Sopel, Niezależny..., s. 42-43.

Rolnicy przed Sądem Najwyższym 10 lutego 1981 r. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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wencji sił porządkowych. Prawa rolników do zrzeszania się broniła publicznie Rada 
Główna Episkopatu (10 lutego) oraz KKP NSZZ „Solidarność” (12 lutego). 

Ważnym wydarzeniem było utworzenie 13 lutego Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Organ ten został powołany 
w Bydgoszczy na spotkaniu 40 przedstawicieli reprezentujących 3 główne związki rolni-
cze: NSZZ „Solidarność Chłopska”, NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” oraz NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wyrok Sądu Najwyższego uświadomił dzia-
łaczom, że muszą się zjednoczyć, aby doprowadzić do przeforsowania własnych żądań, 
z rejestracją na czele.51. KKP składała się z 33 osób, po 11 z każdej organizacji. W Prezy-
dium znalazło się 15 osób (po 5 z każdej organizacji). Na jej czele stanął Witold Hatka. 
Ustalono, że do 28 lutego trzeba zorganizować zjazdy wojewódzkie tak, aby Zjazd Kra-
jowy mógł odbyć się 6 marca 1981 roku. Obowiązywał statut złożony 10 stycznia w Są-
dzie Wojewódzkim przez Gabriela Janowskiego. Tymczasowa siedziba Prezydium znaj-
dowała się w Bydgoszczy52. Do zadań Prezydium należało: reprezentowanie wszystkich 
organizacji chłopskich wobec władz państwowych i politycznych; pozyskiwanie sojusz-
ników i sympatyków dla związku; współpraca z robotniczymi związkami zawodowymi, 
a w szczególności NSZZ „Solidarność”; koordynowanie działań ogniw związkowych 
wszystkich organizacji chłopskich w skali całego kraju; zorganizowanie ogólnopolskiego 
zjazdu delegatów; kierowanie bieżącą działalnością NSZZ RI „Solidarność”.

13 lutego na spotkanie z premierem Wojciechem Jaruzelskim przyjechali do War-
szawy: Henryk Kazimierski, Józef Ślisz i Jerzy Dębniak. Zostali jednak przyjęci tylko 
przez Andrzeja Kacałę.

Tymczasem starania strajkujących rolników przyniosły skutek i 17 lutego wzno-
wiono rozmowy, w które zaangażowali się m.in. Lech Wałęsa i bp Tadeusz Błaszkie-
wicz (jako przedstawiciel bpa Ignacego Tokarczuka). W pierwszej fazie rozmów An-
drzej Kacała deklarował, że jest upoważniony tylko do podpisania protokołu rozmów, 
jednak przy zdecydowanej postawie Jana Kułaja udało się zmienić warunki negocjacji 
tak, że komisja rządowa władna była podpisać porozumienia. Ostatecznie negocjacje 
zakończyły się 18 lutego w Rzeszowie i 20 lutego w Ustrzykach Dolnych podpisaniem 

porozumień 53; obydwa porozumienia były integralnymi częściami54.

51 Żochowski, Związki..., s. 172; Iwaneczko, Opór..., s. 115-116. Pierwsze próby wyłonienia wspólnej reprezentacji miały miej-

sce już po spotkaniu przewodniczących 5 XII 1980. 29 I 1981 próbowano ponownie (m.in. Roman Bartoszcze, Andrzej 

Chałupnik, Stanisław Janisz, Gabriel Janowski, Adam Konopacki, Marek Krzywicki, Stanisław Mojzesowicz, Marian Wiak), 

jednak inicjatywa ta była nie do przyjęcia dla „Solidarności Wiejskiej”. Z kolei 3 II powołano Komisję Jedności Działania 

składającą się z przedstawicieli tych trzech związków (Sopel, Niezależny..., s. 41). Dopiero odmowa rejestracji sprawiła, że 

uświadomiono sobie potrzebę współpracy.

52 AKK, Uchwała przedstawicieli trzech organizacji chłopskich NSZZR „Solidarność Wiejska”, NSZZ „Solidarność Chłopska” 

i NSZZ RI podjęta dnia 13 II 1981 r. na spotkaniu w Bydgoszczy.

53 O strajku rzeszowsko-ustrzyckim patrz: Bereza, Strajk ..., s. 373-388.

54 Należy przy tym pamiętać, że ustalenia ustrzyckie w większym stopniu miały charakter lokalny. Punktem centralnym była 

kwestia ośrodków URM i związanych z ich funkcjonowaniem problemów (zagarnięcie ziemi, sztuczne utrzymywanie wyso-

kiej populacji zwierzyny łownej). W związku z tym ustalono na przykład, że spora część tych gruntów zostanie sprzedana lub 

wydzierżawiona rolnikom indywidualnym. Miał powstać także plan zagospodarowania i rozwoju infrastruktury lokalnej.
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Lech Wałęsa na ramionach manifestujących rolników. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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W podpisaniu porozumienia rzeszowskiego brały udział: Komisja Rządowa 

w składzie: Andrzej Kacała (przewodniczący), Jerzy Wojciechowski, Marian Magoń, 

Aleksander Merker, Henryk Pracki, Mieczysław Serwiński, Jan Kłopotowski, Woj-

ciech Ratyński oraz Komitet Strajkowy w składzie: Jan Kułaj, Katarzyna Bielańska, 

Jan Antoł, Józef Ślisz, Władysław Mazur, Władysław Żabiński, Czesław Opolski, 

Władysława Zaguła, Józef Pelc, Jan Karuś, Jerzy Rożdżyński, Artur Balazs, Henryk 

Cząstka. Z ramienia KKP sygnatariuszami byli Lech Wałęsa i Bogdan Lis, a ze strony 

MKZ NSZZ „Solidarność” Rzeszów Jan Ogrodnik i Antoni Kopaczewski. W podpi-

saniu porozumienia ustrzyckiego brała udział Komisja Rządowa w składzie: Andrzej 

Kacała (przewodniczący), Józef Michna, Aleksander Merker, Henryk Pracki, Jan 

Kłopotowski, Wiesław Krauze, Wojciech Ratyński oraz Komitet Strajkowy w skła-

dzie: Michał Pałasz, Antoni Wojnarowicz, Jerzy Jankowski, Władysław Moskalik, 

Antoni Cycoń, Józef Sabara, Mieczysław Mazur, Krystyna Prokop-Kur, Mieczysław 

Barlewicz, Mieczysław Domaradzki, Edward Kluz, Leon Czaplicki, Stanisław Twardy, 

Bolesław Hulewicz, Kazimierz Kołodziński, Jan Pawlik, Wieńczysław Nowacki, Ka-

zimierz Walczak, Jarosław Karubin, Wiesław Procyk, Jarosław Waszczuk, Zbigniew 

Biesiadecki, Urszula Poziomek, Kazimierz Ryba. Z ramienia KKP sygnatariuszami 

Władysław Szypuła. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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byli Lech Wałęsa i Bogdan Lis, a ze strony MKZ NSZZ „Solidarność” Rzeszów Antoni 

Kopaczewski.

Podpisanie porozumienia było sukcesem działaczy rolniczych. Po pierwsze, jedną 

ze stron podpisujących był Komitet Strajkowy działający w imieniu związku – był to 

sukces prestiżowy – przecież niedawno Sąd Najwyższy oddalił wniosek o rejestra-

cję, a mimo to związek udzielał się dalej w życiu publicznym i negocjował z rządem. 

Co więcej, wyjaśnienie do punktu 4a porozumienia ustrzyckiego zawierało ustale-

nia, zgodnie z którymi lokalne władze decydujące w sprawach istotnych dla życia wsi 

zmuszone są konsultować się ze związkami zawodowymi rolników indywidualnych. 

Porozumienia obejmowały wiele sfer: gospodarki ziemią, emerytur i ubezpieczeń, 

zaopatrzenia w środki produkcji, edukacji na wsi, dostępności kredytów. Zobowią-

zywały rząd do wprowadzenia do końca roku wielu daleko idących zmian prawnych. 

Jedną z podstawowych kwestii była ochrona trwałości gospodarstw chłopskich. 

Temu podporządkowane były m.in. ustalenia, które miały zagwarantować ochronę 

własności (uniemożliwić uszczuplenie gospodarstw, a także spowodować zwrot za-

garniętych bezprawnie terenów) oraz ułatwić powiększanie gospodarstw. W trybie 

natychmiastowym wprowadzono zakaz wymiany gruntów na rzecz jednostek gospo-

darki uspołecznionej. Władze obiecały ułatwienia w dostępie do kredytów i w uru-

chamianiu drobnej produkcji. Porozumienia regulowały kwestie zaopatrzenia wsi 

w artykuły konsumpcyjne i zachowanie odpowiednich proporcji przy przydzielaniu 

środków produkcji. Uzgodniono także zmianę przepisów emerytalnych oraz rozwój 

sieci placówek opiekuńczo-edukacyjnych na wsi. Na straży realizacji wszystkich tych 

ustaleń stać miała Komisja do spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. 

W jej skład wchodziły 24 osoby, reprezentujące poszczególne regiony oraz KKP „So-

lidarność”55.

Obok Ustrzyk i Rzeszowa jednym z głównych miejsc protestu rolników była Świd-

nica. 15 stycznia na posiedzeniu Krajowej Rady Porozumiewawczej „Solidarności 

Chłopskiej” w Bydgoszczy zaplanowano działania mające na celu nagłośnienie spra-

wy chłopskich związków oraz wywarcie nacisku na władze. Jedną z takich akcji była 

głodówka rolników z województwa wałbrzyskiego, rozpoczęta 27 stycznia 1981 roku 

na terenie kościoła św. Józefa w Świdnicy. Protest trwał 15 dni. W głodówce brało 

udział początkowo 15 osób. Następnie ich liczba w wyniku kłopotów zdrowotnych 

spadła do 11 (i dodatkowo jedna osoba utrzymująca kontakty między głodującymi 

i światem zewnętrznym)56. Żądali oni zakończenia blokady medialnej, rejestracji nie-

zależnych związków chłopskich, zaprzestania agresywnej polityki pseudozwiązków 

55 S. Dąbrowski, „Solidarność” Rolników Indywidualnych 1976-1981. Geneza, nurty, zarys działalności (opracowanie analitycz-

ne i wybór źródeł), Wrocław 1993, s. 32-36.

56 Stanisław Helski, Władysław Kopiec, Kazimierz Jarosz, Zygmunt Puchalski, Stanisław Wieczorek, Mieczysław Mróz, Stefan 

Kucharczyk, Tomasz Susłowski, Jan Bajtek, Paweł Mazurek, Zdzisław Fedorowicz. Rzecznikiem był Adam Konopacki.
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organizowanych przez Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych oraz pełnej realizacji 

porozumień sierpniowych. Strajk dość szybko zdobył rozgłos – do Świdnicy przy-

bywały delegacje rolników z innych regionów, wysyłano liczne listy poparcia dla ich 

akcji57.

Ogólnopolski Zjazd Delegatów

NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu

Mimo podpisania porozumień ze strajkującymi w Rzeszowie i Ustrzykach Dol-

nych władze nie miały zamiaru dać za wygraną. Sprawa rejestracji rolniczego związ-

ku zawodowego nadal pozostawała nierozwiązana. Co więcej, wiele informacji może 

wskazywać na to, że zmianie uległ dobór środków stosowanych wobec działaczy „So-

lidarności Wiejskiej”. I tak na początek marca przypadła ofensywa prowadzona przez 

funkcjonariuszy SB, która miała na celu zahamowanie działalności organizacji związ-

kowych. Działania te miały także związek z planowanym ogólnopolskim zjazdem w Po-

znaniu. Szczególną opieką objęli funkcjonariusze SB delegatów na ten zjazd, których, 

co zrozumiałe, uważano za inicjatorów działalności związkowej w danych regionach. 

U przewodniczącego WKZ „Solidarność Wiejska” w Koszalinie złożyło wizytę dwóch 

funkcjonariuszy, którzy przez 3 godziny starali się go przekonać do zaniechania działal-

ności w nielegalnej organizacji, bo może to mieć m.in. wpływ na przydział kombajnu. 

Podobne środki zastosowano wobec przewodniczącego NSZZR „Solidarność Wiejska” 

województwa tarnowskiego, którego przewieziono na komisariat, a następnie przesłu-

chiwano przez prawie 5 godzin, zarzucając nielegalną działalność i próbując nakłonić 

go do rezygnacji z udziału w zjeździe w Poznaniu. Funkcjonariusze SB złożyli także 

wizytę przewodniczącemu WKZ NSZZ RI Regionu Podkarpacia. Delegaci NSZZ RI 

Regionu Polski Południowej byli tak nachodzeni, że Komitet Założycielski Związku 

w Krakowie zdecydował się na wystosowanie pisma do premiera z prośbą o zapew-

nienie bezpieczeństwa delegatom. W Chełmie przesłuchiwano przewodniczącego koła 

w Woli Korybutowej, któremu powiedziano, że „zjazd w Poznaniu będzie traktowany 

przez rząd jako nielegalny, a uczestnicy poniosą konsekwencje”. Takie sytuacje powta-

rzały się w całym kraju. Delegatów starano się zastraszyć i jednocześnie wyciągnąć od 

nich informacje dotyczące składów delegacji na zjazd, osób działających w związku itp. 

Liczono także na to, że część działaczy uda się złamać i nakłonić do współpracy.

8 marca 1981 roku rozpoczął się w Poznaniu długo oczekiwany Ogólnopolski 

Zjazd Delegatów NSZZ RI „Solidarność”, na który przybyło około 1500 osób z ca-

łego kraju. Zjazd rozpoczęła msza odprawiona w kościele Dominikanów przez arcy-

57 H. Kurek-Dudowa, Strajk Głodowy. Świdnica 1981, mps.
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biskupa Jerzego Strobę. Po przejściu do budynku Opery Poznańskiej obrady otwo-

rzył Witold Hatka, przewodniczący Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ RI 

„Solidarność”. Następnie głos zabrał Lech Wałęsa, który podkreślił poparcie NSZZ 

„Solidarność” dla rolników. „Nie chcemy ustawy o związkach, gdzie nie będziecie 

razem z nami”. Podkreślał potrzebę zjednoczenia ruchu, bowiem „nigdy nie uda 

się niczego osiągnąć, kiedy będziemy podzieleni. I w tym momencie – naprawdę 

zostawmy wszystko, co sporne, jeszcze do wygrania jest bardzo wiele”. Gość zjazdu 

ks. Czesław Sadłowski mówił o początkach niezależnego ruchu chłopskiego przed 

Sierpniem 1980 roku, a uczestnicy wydarzeń z ostatnich miesięcy zdali relacje z ich 

przebiegu: Wieńczysław Nowacki mówił o Ustrzykach Dolnych, Stanisław Helski 

o Świdnicy, a Jan Kułaj o Rzeszowie. Wybrano składy komisji: zjazdowej, wniosko-

wej, statutowej, wyborczej, strukturalno-programowej i arbitrażowej. Prowadzący 

obrady Ryszard Majewski zaproponował przyjęcie nazwy Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, co spotkało się z ak-

ceptacją delegatów. Pierwszy dzień zakończyło odczytanie telegramu od kardynała 

Stefana Wyszyńskiego58.

58 Walka o polski chleb. I Ogólnopolski Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywi-

dualnych „Solidarność”, oprac. B. Nowakowski, s. 7-9.

Przemarsz uczestników zjazdu ulicami Poznania. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Następnego dnia, zanim odbyło się głosowanie, rozgorzała szeroka dyskusja na 

temat sytuacji związku. Profesor Stelmachowski zreferował uwarunkowania praw-

ne i stan prac nad ustawą o związkach zawodowych. Wielu mówców wzywało do 

jedności działania. Delegat Rozmarynowski z woj. wrocławskiego tłumaczył, że nie 

istnieje podział na „Solidarność Wiejską” i „Solidarność Chłopską”, bo wszyscy są in-

dywidualnymi rolnikami, którzy chcą jednej „Solidarności”. Delegat z województwa 

krośnieńskiego zauważał jednak, że „zdarzały się przypadki, że działacze »Solidarno-

ści Wiejskiej« rozbijali zebrania »Solidarności Chłopskiej« – tacy ludzie nie powinni 

wchodzić do władz związku”. Jednak na ogół zdawano sobie sprawę, że, jak to wyraził 

delegat z jeleniogórskiego, „należy zrezygnować ze swoich partykularnych interesów. 

MO i SB nie są tak groźne jak rozbicie jedności”. Atmosferę wśród zebranych dobrze 

oddawały słowa delegata Polońskiego z Bielska-Białej, który powiedział, że „[jed-

ność] wymaga szczególnej ochrony zwłaszcza teraz, kiedy chłopi wyjdą w pole i będą 

mieli mniej czasu dbać o sprawy związku. Najważniejszymi zadaniami na teraz są 

rejestracja, dotarcie do wszystkich miast i wsi i walka z CZKR”59.

Najważniejszym punktem zjazdu było wybranie przewodniczącego oraz władz 

związku. Wyniki tajnego głosowania ogłoszono wieczorem. Na 496 uprawnionych 

do głosowania oddano 474 głosy ważne – Jan Kułaj otrzymał 452, a Henryk Góra 

59 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych”, 9-15 marca 1981, nr 7, s. 103.

Zjazd w Poznaniu. Od prawej: Artur Balazs, Piotr Baumgart, Jan Kułaj, Jan Antoł,

Gabriel Janowski. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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20. Do Prezydium weszli: Jan Kułaj (przewodniczący), Jan Antoł, Piotr Baumgart, 

Gabriel Janowski (zastępcy przewodniczącego), Andrzej Chałupnik (sekretarz), Sta-

nisław Chrobak, Roman Bartoszcze, Jan Ciosek, Jan Frycze, Janusz Rożek, Katarzyna 

Bielańska, Józef Ślisz (członkowie)60.

Zjazd zadeklarował m.in. współpracę z NSZZ „Solidarność”, włączenie się do dys-

kusji nad projektem ustawy samorządowej, polecił opracować jednolite instrukcje 

związkowe w sprawie protestu w przypadku odmowy rejestracji61. Na zakończenie 

minutą ciszy uhonorowano pamięć ofi ar Grudnia 1970. Zjazd zamknięto po godz. 22 

odśpiewaniem Roty i Hymnu Narodowego. Już po zakończeniu zjazdu delegaci z rze-

szowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego, tarnobrzeskiego oraz tarnowskiego wy-

stosowali list do Sejmu, premiera i Rady Państwa, w którym domagali się rejestracji 

związku. Żądali także „wprowadzenia do projektu ustawy o związkach zawodowych 

jednoznacznych sformułowań o związku rolników. Żądamy ratyfi kowania Konwen-

cji nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy, w przeciwnym wypadku zmuszeni 

będziemy do podjęcia walki o nasz związek zawodowy przy użyciu wszelkich dostęp-

nych sposobów. Jest rzeczą oczywistą, że jedynie skuteczną bronią jest strajk żywnoś-

ciowy i w razie potrzeby nie zawahamy się tej broni użyć”62.

Jedną z pierwszych akcji Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność” było przedsta-

wienie 15 marca społecznego projektu ustawy o samorządnych organizacjach rolni-

ków indywidualnych. Projekt ten był odpowiedzią na pierwszą wersję ustawy rządo-

wej, której pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie 6 marca 1981 roku. Oba projekty 

dotyczyły regulacji działania dobrowolnych organizacji rolników, które nie sprawują 

bezpośredniej władzy administracyjnej. Ustawa rządowa utożsamiała samorząd rol-

niczy z Centralnym Związkiem Kółek Rolniczych, któremu planowano nadać mono-

polistyczną pozycję. Stąd, co logiczne, projekt społeczny akcentował rolę i regulował 

status związków zawodowych rolników indywidualnych63.

Strajk w Bydgoszczy

Kilka dni później NSZZ RI „Solidarność” znowu znalazł się w centrum wydarzeń 

krajowych. 12 marca w komunikacie WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Bydgoszczy 

informowano, że Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych zgłosił się do związku o po-

moc. Rolnicy ci skonfl iktowani byli z Wojewódzkim Związkiem Kółek i Organizacji 

Rolniczych. Spór toczył się m.in. o udostępnienie części lokali WZKiOR. Wojewódz-

ki Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność” przekształcił się w Wojewódzki 

60 Walka o polski chleb..., s. 13, 17.

61 Dąbrowski, Solidarność..., s. 41-42; Przeciw „Solidarności” 1980-1989, Rzeszów 2000, red. J. Draus, Z. Nawrocki, s. 83-85.

62  „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych”, 9-15 marca 1981, nr 7, s. 103.

63 AKK, Społeczny projekt ustawy o samorządnych organizacjach rolników indywidualnych, b.d.
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Komitet Strajkowy. 16 marca grupa około 50 chłopów rozpoczęła strajk okupacyjny 

w siedzibie WK ZSL. Żądano m.in. przekazania pomieszczeń dla WZKR, uznania 

NSZZ RI „Solidarność” jako reprezentacji środowiska rolniczego, gwarancji bez-

pieczeństwa dla uczestników strajku. 17 marca na miejsce przybyli m.in. Jan Kułaj 

oraz Anna Walentynowicz, a strajkujący powołali Ogólnopolski Komitet Strajkowy 

NSZZ RI „Solidarność”. 18 marca zorganizowano naradę na temat dalszych dzia-

łań. W rozmowach wzięli udział: Roman Bartoszcze (przewodniczący OKS NSZZ 

RI „Solidarność”), Stanisław Mojzesowicz (prezes rady WZKR w Bydgoszczy), Jan 

Kułaj (przewodniczący OKZ NSZZ RI), Jan Rulewski (przewodniczący MKZ NSZZ 

„Solidarność” w Bydgoszczy), Krzysztof Gotowski (wiceprzewodniczący MKZ NSZZ 

„Solidarność” w Bydgoszczy), dr Błażej Wierzbowski (doradca NSZZ RI „Solidar-

ność”) oraz ks. Bogusław Jerzycki (proboszcz parafi i Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Bydgoszczy)64. Główne postulaty OKS dotyczyły przede wszystkim uznania praw-

nego związku zawodowego rolników; Rada Ministrów miała wydać oświadczenie, 

w którym NSZZ RI „Solidarność” byłby uznany za reprezentację rolników, a do 10 

kwietnia miał zostać przedstawiony projekt ustawy umożliwiającej legalizację NSZZ 

RI „Solidarność”. Żądano także wycofania stwierdzenia rzecznika Ministerstwa Spra-

wiedliwości o nielegalności związku65. Kolejnym etapem strajku miały być wystąpie-

nia przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność” na sesji Wojewódz-

kiej Rady Narodowej.

19 marca 1981 roku w wyniku niedopuszczenia do głosu przedstawicieli „Solidar-

ności”, a następnie brutalnej akcji milicji doszło do pobicia m.in. Michała Bartoszcze, 

Jana Rulewskiego oraz Mariusza Łabentowicza. Wydarzenia te, nazwane prowoka-

cją bydgoską, urosły do rangi najpoważniejszego konfl iktu między „Solidarnością” 

a władzami PRL66. Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej toczyła się spokojnie do mo-

mentu, kiedy przewodniczący postawił wniosek, przyjęty następnie przez radnych, 

o zakończeniu obrad, nie biorąc pod uwagę wcześniejszych umów z działaczami „So-

lidarności”. Nie zostali oni dopuszczeni do głosu, postanowili więc pozostać na sali. 

Wraz z nimi uczyniło to kilkunastu radnych, którzy jednak po pewnym czasie salę 

opuścili. Działacze „Solidarności” robotniczej i rolniczej nie spodziewali się jednak, 

że ich protest zakończy się tak gwałtownie. Przed godz. 19 na salę wkroczyli milicjan-

ci i funkcjonariusze SB pod dowództwem mjra Henryka Bednarka. Żadna ze stron 

nie zamierzała zrezygnować. W końcu doszło do przepychanek, w czasie których mi-

licja bardzo brutalnie obeszła się z działaczami „Solidarności”. Trzech z nich znala-

zło się w szpitalu, wśród nich był 68-letni Michał Bartoszcze. Rozkaz do przeprowa-

dzenia akcji milicyjnej bezsprzecznie wyszedł z Warszawy, jednak do dziś nie udało 

64 AKK, Komunikat Biura Prasowego Strajku, 18 III 1981.

65 AKK, Uchwała OKS z 18 III 1981.

66 Dąbrowski, Solidarność..., s. 42-43; J. Holzer, „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia, Paryż 1984, s. 196-199.
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się ustalić, ani kto, ani w jakich okolicznościach podjął taką decyzję. W efekcie tych 

wydarzeń zaostrzyła się sytuacja między władzami a „Solidarnością”. Na posiedzeniu 

Biura Politycznego wicepremier Mieczysław Rakowski stwierdził, że „cały kraj jest 

zalany komunikatami »Solidarności« oskarżającymi MO i SB o »prowokację wobec 

rządu gen. Jaruzelskiego«. Duże podniecenie jest wśród studentów. Wiele organizacji 

partyjnych zajmuje wobec tej sprawy takie samo stanowisko jak »Solidarność«”67.

Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywi-

dualnych „Solidarność” 22 marca 1981 roku wydało komunikat, w którym poparło 

żądania Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego NSZZ RI „Solidarność” w Bydgosz-

czy. Domagano się wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych zajść 19 mar-

ca, stworzenia podstaw prawnych do rejestracji NSZZ RI „Solidarność” oraz pełnej 

realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W związku z zaistniałą sytuacją ogło-

szono ogólnopolską gotowość strajkową rolników oraz zaakceptowano regionalne 

akcje protestacyjne uzgodnione z OKZ68. Wydano instrukcję do wdrożenia przez 

Wojewódzkie Komitety Założycielskie. 23 i 24 marca 1981 roku w Bydgoszczy odbyło 

się spotkanie KKP NSZZ „Solidarność”, na którym obradowano o podjęciu dalszych 

kroków w związku z zaistniałym konfl iktem. Ustalono, że 27 marca przeprowadzony 

67 Tajne dokumenty... , s. 287.

68 AKK, Komunikat Prezydium OKZ NSZZ RI „S”, 22 III 1981.

Michał i Roman Bartoszcze. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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zostanie 4-godzinny strajk ostrzegawczy. W razie niepowodzenia tej formy nacisku 

na władze planowano przeprowadzić 31 marca 1981 rok strajk generalny. 

W dniach 28-29 marca 1981 roku w Jarosławiu odbyło się pierwsze posiedzenie 

OKZ NSZZ RI „Solidarność”. Najważniejszą sprawą były oczywiście wydarzenia 

w Bydgoszczy. Jan Kułaj relacjonował, że w czasie sesji WRN był w Warszawie z wi-

zytą u ks. Alojzego Orszulika, gdy zadzwonił Jerzy Kuberski z informacją, że Kułaj 

jest współwinny takiego rozwoju sprawy w Bydgoszczy. Po odpowiedzi Orszulika, 

że wspomniany siedzi obok niego, Kuberski dzwonił jeszcze dwa razy, podając różne 

wersje wydarzeń. Mimo podejmowanych prób nie udało się Janowi Kułajowi i Ga-

brielowi Janowskiemu spotkać ani z Cioskiem, ani z Rakowskim. Ostatecznie roz-

mawiali tylko z Kacałą. Na posiedzeniu OKZ Kułaj twierdził, że „akcja w Bydgoszczy 

była przygotowana na sprawę chłopską. Ja też miałem być pobity. To była prowokacja 

na rozbicie naszego związku”69. Wydaje się, że mimo wszystko Kułaj przesadził w oce-

nie swojej roli w całym kryzysie.

Kułaj zrelacjonował także telefoniczną rozmowę między Janowskim a Cioskiem. 

W jej trakcie minister miał twierdzić, że konfl ikt bydgoski odsunął możliwość reje-

stracji związku i dodał nawet, że jeżeli każdy rolnik dostanie po pół hektara w kołcho-

zie, to może wtedy będzie zadowolony. Wiceprzewodniczący OKZ Piotr Baumgart 

przedstawił przebieg obrad KKP NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy i wyraził opinię, 

że tym razem „Solidarność” nie wycofa się w pół drogi w walce o związek zawodowy 

rolników, prawo do jego organizacji oraz zdjęcie zapisu cenzorskiego. I chociaż chłopi 

przygotowani są do prowadzenia strajku, to należy się powstrzymać od niego zgodnie 

z tym, co sugerują władze NSZZ „Solidarność”. W czasie tego posiedzenia wyrażono 

pełne uznanie dla akcji prowadzonej przez Ogólnopolski Komitet Strajkowy w Byd-

goszczy, „traktując ją jako swoją placówkę w walce rolników polskich o naturalne pra-

wo do swobodnego zrzeszania się w związki zawodowe”. Podobnie wyrażono także 

uznanie dla działaczy MKZ w Bydgoszczy. Uchylano się jednak od decyzji o podjęciu 

szerokiej akcji protestacyjnej. Nie zdecydowano się na takie kroki, ponieważ liczono 

na sukces negocjacji prowadzonych między rządem a władzami „Solidarności”. Do-

piero w razie ich fi aska miano podjąć decyzję o kształcie i skali protestów. Odżegny-

wano się od pomysłu strajku żywnościowego, zamiast tego obiecywano udzielenie 

wszelkiej pomocy, zwłaszcza w zakresie wyżywienia, wszystkim strajkującym ro-

botnikom oraz ich rodzinom. Apelowano do wszystkich Wojewódzkich Komitetów 

Założycielskich, aby kontaktowały się w tej sprawie z MKS. Jednocześnie wydano 

oświadczenie, w którym upominano się o rejestrację związku zawodowego rolników 

oraz o włączenie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich pod kontrolę powołanej przez 

Sejm Komisji Specjalnej do spraw Realizacji Umów z Gdańska, Szczecina i Jastrzę-

69 AKK, Protokół z posiedzenia OKZ NSZZ RI „Solidarność” zorganizowanego w Jarosławiu w dniach 28-29 III 1981.
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bia. Tym samym postulowano, aby nadać porozumieniom rzeszowsko-ustrzyckim 

rangę równą porozumieniom sierpniowym. OKZ oświadczał: „Wszelkie próby prze-

milczania czy też pomniejszania wagi porozumień rzeszowsko-ustrzyckich wypły-

wają jedynie z chęci i tendencji dalszego powstrzymywania i mącenia prowadzonej 

przez samych chłopów odnowy życia na wsi. Jaskrawym przykładem takiego mące-

nia i uporczywego blokowania dążeń chłopów jest odmawianie nam od przeszło pół 

roku prawa do rejestracji naszego związku oraz szykanowanie związkowców”70.

Sytuację kryzysową po zajściach w Bydgoszczy zakończyło tzw. porozumienie war-

szawskie zawarte między władzami a „Solidarnością”. Przyczyniły się do tego trwające 

kilka dni negocjacje, w których uczestniczyli przedstawiciele Kościoła. Porozumienie 

zawarto 30 marca na dzień przed planowanym strajkiem generalnym. Władze nie 

deklarowały, że natychmiast zarejestrują NSZZ RI „Solidarność”, jednak obiecały nie 

traktować organizacji jako nielegalnej. Zgodnie z porozumieniem rząd zobowiązał się 

podjąć starania o przygotowanie ustawy o samorządzie rolnym i samorządnych orga-

nizacjach rolniczych, w których określono by zasady i tryb rejestracji związków oraz 
o skoordynowanie tych zapisów z treścią ustawy o (pracowniczych) związkach zawo-
dowych, przy czym pełnomocnicy OKZ NSZZ RI „Solidarność” mieliby brać udział 
w pracach nad tymi aktami prawnymi71. Warto jednak zauważyć, że reprezentanci 
rolników nie zostali włączeni w skład zespołów negocjujących. Co więcej, z zespołu 
negocjacyjnego wypadł także profesor Stelmachowski, który znany był jako orędow-
nik prawa rolników do posiadania swojego związku. Na spotkaniu KKP 31 marca 
1981 roku czyniono z tego powodu uwagi Lechowi Wałęsie, który odpowiadał, że kie-
rownictwo OKZ było przy grupie negocjującej aż do wyjazdu na zjazd do Jarosławia. 
Jan Kułaj ostro stwierdził, że skończyły się czasy, kiedy o rolnikach można było decy-
dować bez ich udziału i przypomniał, że już w czasie rozmów w Rzeszowie ustalano, że 
przy kierownictwie „Solidarności” (tzw. jedenastce) będą funkcjonować reprezentanci 
związku. Zdecydowanie zaznaczał, że niebezpieczne jest oddalanie się „Solidarności” 
od rolników i podkreślał, że ani on, ani Jan Antoł nie zostali do negocjacji z władzami 
dopuszczeni. Zgodzili się na to, ponieważ otrzymali obietnicę, że ich sprawy zostaną 
rozwiązane. Jednak, jak stwierdził, „rolnicy przygotowali żywność dla tych, którzy ich 
sprawę mieli załatwić, sprawa nie została załatwiona, lecz rolnicy zostali załatwieni”. 
Doszło do utarczek słownych, w trakcie których zaprezentowano zdjęcie stodoły Ro-
mana Bartoszcze, która dopiero co spłonęła, i komentowano, że tak właśnie kończą się 

70 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych”, 15-30 marca 1981, nr 9, s. 201.

71 Zawarte porozumienie nie spotkało się z ciepłym przyjęciem, m.in. wśród członków Biura Politycznego. Stanisław Kania: 

„W porozumieniu nie ma najmniejszego gestu ze strony „Solidarności”. Nie może wicepremier [Rakowski] decydować 

o takich sprawach. Znał stanowisko BP, premiera, informował kłamliwie, podpisał porozumienie nie takiej treści, o jakiej 

informował w sprawach zasadniczych”. Zastanawiano się nad możliwością manewru w sprawie „Solidarności” rolniczej 

(Tajne dokumenty..., 328). Sam Rakowski wspomina, że w czasie negocjacji Wałęsa (przy wsparciu Władysława Siły-No-

wickiego i Wiesława Chrzanowskiego) zdecydowanie postawił sprawę rolników. Stwierdził, że konfl ikt zaczął się od tej 

sprawy, chłopi czekają na rozwiązanie i „Solidarność” nie zamierza zostawić ich samych sobie (M. F. Rakowski, Dzienniki 

polityczne 1979-1981, Warszawa 2004, s. 481-482).
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negocjacje z władzami. Zarówno Roman Bartoszcze, jak i Gabriel Janowski zauważy-
li, że nie czują, aby interesy ich związku zostały załatwione, ponieważ nie otrzymali 
odpowiednich gwarancji. Ostatecznie Stanisław Wądołowski zamknął temat, prosząc 
Kułaja oraz innych obecnych delegatów rolniczych o przygotowanie odpowiednich 
materiałów w sprawie ich postulatów i przedstawienia ich KKP72.

3 kwietnia 1981 roku na rozmowy z OKS przyjechała do Bydgoszczy Komisja Rzą-
dowa kierowana przez wiceministra rolnictwa Andrzeja Kacałę. Ustalono ich wzno-
wienie do 14 kwietnia, a w sprawie Kółek Rolniczych stwierdzono, że należy zwołać 
nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki Delegatów Kółek Rolniczych, na którym przedsta-
wione zostaną dwie wersje statutu. Kacała miał podobno zapewnić także, że nie ma 
przeszkód prawnych do rejestracji WZKR – kwestia ta leży w kompetencji wojewody 
bydgoskiego, a 13 kwietnia odbędzie się spotkanie obu konkurencyjnych związków, 

w czasie którego dojdzie do nowych wyborów73. Jednak głównym punktem dyskusji 

była kwestia rejestracji związku. Profesor Andrzej Stelmachowski przedstawił także 
cele, którymi miał kierować się związek – były to reforma cen artykułów żywnościo-
wych oraz zlikwidowanie przerostu administracji przez przeniesienie pracowników 
do produkcji rolnej. Po raz kolejny zapewniano o braku ambicji politycznych strony 
związkowej. Minister obiecał, że do 14 kwietnia podjęte będą właściwe negocjacje. 
Do parafowania wspólnego komunikatu nie doszło, podpisu nie złożył przedstawiciel 
strony rządowej74. Przyspieszeniu porozumienia służyło spotkanie reprezentantów 
OKZ z prezesem NK ZSL marszałkiem Sejmu Stanisławem Gucwą i członkiem BP 
KC PZPR Kazimierzem Barcikowskim, które odbyło się 6 kwietnia75. Przedstawiciele 
władz prosili o nakreślenie ofi cjalnej deklaracji dotyczącej intencji oraz celów przyję-
tych przez związek. 7 kwietnia 1981 roku przedstawiciele OKS i OKZ NSZZ RI „So-
lidarność” przedstawili na posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Prze-
strzegania Porozumień Społecznych dokument pod tytułem „Deklaracja o celach 
i charakterze NSZZ RI »Solidarność«”. Dążeniem związku było „zapewnienie trwa-
łych perspektyw rozwojowych dla indywidualnych gospodarstw rolnych – podstawy 
polskiego rolnictwa oraz równoprawne traktowanie wszystkich sektorów w rolnictwie”. 
Deklarowano, że „ważnym zadaniem jest stała ochrona godności, praw i interesów 
rolników indywidualnych. Nie chcemy, by rolnik polski był lekceważony w urzędzie, 
w sklepie, w punkcie skupu. Nie chcemy, by był oszukiwany. Nie pogodzimy się z na-
gminnym łapownictwem, zwalczać będziemy pijaństwo, nierzetelność i nieuczciwość. 
Będziemy dążyć, by rolnictwo uzyskało należytą mu rangę, by praca rolnika była właś-
ciwie wynagradzana. Nie chcemy, by synowie nasi i córki masowo opuszczali rodzinne 
gospodarstwa, by wieś się wyludniała i starzała. Chcemy, by gospodarstwa nasze były 

72 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych”, 31 III-5 IV 1981, nr 10, s. 313.

73 AKK, List Romana Bartoszcze do Mieczysława Rakowskiego z 15 IV 1981.

74 AKK, Komunikat OKS NSZZ RI „S”, Bydgoszcz, 4 IV 1981; Komunikat nr 5/R OKS NSZZ RI „Solidarność” z 4 IV 1981 [w:] 

W. Hatka, Oblicze ziemi, s. 82.

75 Sopel, Niezależny..., s. 73.
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zasobne, zdolne nie tylko wyżywić nasz naród, ale i eksportować żywność do innych 
krajów, jak to dawniej bywało”. Stanowczo odżegnywano się od ambicji politycznych, 
podkreślano konstruktywny i partnerski stosunek do innych organizacji rolniczych: 
„Uznajemy, że przewodnią siłą polityczną w naszym państwie jest PZPR, a w sprawach 
wsi i rolnictwa polityka jest także udziałem ZSL. Do ZSL należy wielu naszych człon-
ków, dlatego bolał nas brak zrozumienia dla dążeń naszego Związku, jaki dotychczas 
przejawiało kierownictwo ZSL. Obecnie dostrzegamy pozytywną zmianę nastawienia 
do naszego Związku”. Był to jasny komunikat, który ukazywał NSZZ RI „Solidarność” 
jako związek nie mający ambicji politycznych i nie planujący supremacji na wsi. Był to 
ze strony rolników akt dobrej woli i wyciągnięcie ręki do władz76. Rozpoczął się nerwo-

wy okres oczekiwania na wznowienie ofi cjalnych rozmów.

Deklaracja stała się głównym punktem dyskusji prowadzonych w czasie zjazdu 

OKZ NSZZ RI „Solidarność” 12 kwietnia 1981 roku w Bydgoszczy. Kontrowersje 

wzbudzał zapis dotyczący stosunku do CZKiOR. Zaznaczono, że deklaracja partner-

76 AAN, URM, 34/1, Deklaracja o celach i charakterze NSZZZ RI „Solidarność”, Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność”, 7 

IV 1981, k. 41-44. O jakąś formę „ideowego samookreślenia się” NSZZ RI „Solidarność” nalegali w czasie różnego rodzaju 

rozmów m.in. prof. Szczepański i Gucwa. Sam tekst deklaracji został nieznacznie zmieniony, a następnie zatwierdzony 

decyzją podjętą na posiedzeniu OKZ 12 IV 1981.

Strajk w Bydgoszczy. Stoi Witold Hatka. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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skiej współpracy z WZKiOR jest zbędna, a co więcej wprowadzenie tego pomysłu 

w życie może osłabić ogniwa związku. Skrytykowano pomysł tworzenia izb rolni-

czych, w skład których miałyby wejść obie te organizacje. Rozpoczęła się dyskusja 

na temat roli Kółek Rolniczych. Zgodzono się, że nie można negować ich działal-

ności usługowej, ale monopol na korzystanie z maszyn rolniczych jest niedopusz-

czalny. Istotnym problemem była także kwestia cen żywności. Zauważono ich wzrost 

w ostatnim okresie, stwierdzono jednak, że korzyść z tej sytuacji odnoszą nie rolnicy, 

ale spekulanci. Pojawił się pomysł zobowiązania władz do ustalenia cen maksymal-

nych w porozumieniu z NSZZ RI „Solidarność”77.

Na posiedzeniu OKZ 12 kwietnia 1981 roku prof. Romuald Kukołowicz (wysłan-

nik prymasa) poinformował o działaniach władz. Według ustaleń 13 kwietnia komisja 

sejmowa miała rozmawiać z Mieczysławem Rakowskim, a następnie ze Stanisławem 

Kanią, tak aby już 15 kwietnia można było przystąpić do ostatecznych rozmów ze 

związkiem. Banaszkiewicz uzyskał zgodę OKZ na złożenie w Sądzie Wojewódzkim 

w Warszawie dodatkowej deklaracji78.

Ostatecznie komisja rządowa przybyła do gmachu WK ZSL 16 kwietnia. Po jed-

nej stronie zasiedli minister Stanisław Ciosek, wiceminister rolnictwa Andrzej Kaca-

ła, Zbigniew Piesiewicz, Ludwik Skowronek oraz sekretarz WK ZSL w Bydgoszczy 

– Antoni Duraj. Protestujących reprezentowali Roman Bartoszcze, Witold Hatka, 

Stanisław Mojzesowicz, Tadeusz Szymańczak, Kamil Matuszewski, Gabriel Janowski, 

Urban Matuszewski, Wojciech Obernikowicz, Józef Ślisz oraz Jan Rulewski z MKZ 

i doradcy: Bolesław Banaszkiewicz i Błażej Wierzbowski. Delegacja rolnicza opowia-

dała się za drogą rejestracji obejmującą w pierwszej kolejności dekret Rady Państwa 

dający możliwość prawną rejestracji, a następnie jej wykonanie przez Sąd Wojewódz-

ki79. Już na wstępie minister Ciosek zaznaczył, że ma odpowiednie umocowania, 

aby rozmawiać o sprawie rejestracji związku. Zmiana sytuacji miała się wiązać m.in. 

z deklaracją, którą wcześniej przekazano na ręce prof. Jana Szczepańskiego. Cały czas 

trwały przepychanki odnośnie ustalenia konkretnego terminu rejestracji NSZZ RI 

„Solidarność”. Ciosek prosił zebranych o przełamanie zaklętego kręgu i zaufanie do 

strony rządowej. A kwestia terminu nie jest taka jasna, bo negocjatorzy nie mogą 

ponosić odpowiedzialności za tryb oraz kalendarz prac Rady Państwa i Sejmu. Na 

co Roman Bartoszcze odpowiedział, że „jeżeli chodzi o termin, to my, chłopi, nie 

doradcy, myśmy ten termin wymyślili. Bo my jesteśmy konkretni, bo my siejemy 

w terminie, zbieramy w terminie, futrujemy w terminie. Trudno, to jest sprawa bez 

precedensu i rząd musi to zrozumieć, że chłop w Polsce jest konkretny”80. W czasie 

77 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 11, 6-12 IV 1981, s. 103.

78 AKK, Protokół z posiedzenia OKZ NSZZ RI z 12 IV 1981 w Bydgoszczy.

79 AKK, Komunikat nr 1 Biura Prasowego Strajku, b.d.

80 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 12, 13-21 IV 1981, s. 106.
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nocnej przerwy przeznaczonej na redagowanie tekstu porozumienia do delegacji rol-

niczej dołączyli Jan Kułaj oraz profesor Andrzej Stelmachowski81. Uzgadnianie treści 

porozumienia trwało do godzin rannych 17 kwietnia; najtrudniejszym punktem roz-

mów było określenie podstaw prawnych do rejestracji82. Zredagowany tekst wziął ze 

sobą Stanisław Ciosek do skonsultowania jego treści z kierownictwem. Nastąpił czas 

nerwowego oczekiwania. Minister Ciosek był w ciągłym kontakcie telefonicznym, 

czasem prosił o zmianę jakiegoś drobnego sformułowania i wciąż przesuwał zapo-

wiadaną godzinę swojego powrotu do strajkujących. 

Rolnicy nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami nie mieli zamiaru zdawać się 

tylko i wyłącznie na dobrą wolę władz. Przygotowano odpowiednie środki nacisku 

– w razie zerwania lub przeciągania negocjacji do strajku szykowali się rolnicy pod 

przewodnictwem Piotra Bartoszcze w Inowrocławiu, a na Jasnej Górze do protestu 

gotowa była grupa Stanisława Helskiego. Ostatecznie do podpisania porozumienia do-

szło o godz. 16.15. Rząd miał się zwrócić do Sejmu PRL o stworzenie podstaw praw-

nych do rejestracji związków zawodowych rolników najpóźniej do 10 maja 1981 roku 

na takich samych zasadach jak związków robotniczych. Do tego czasu OKZ NSZZ RI 

„Solidarność” może rozwijać działalność zgodną ze statutem oraz deklaracją. Repre-

81 AKK, Komunikat nr 5 Biura Prasowego Strajku, b.d.

82 AKK, Komunikat nr 7 Biura Prasowego Strajku, b.d.

Bydgoszcz – rozmowy z komisją rządową 17 kwietnia 1981 r. Fot. Lech Ścibor-Rylski



Tomasz Kozłowski
„Solidarność” Rolników 1980-1989

76

zentanci związku mieli wejść w skład komisji do spraw prac nad ustawą o związkach 

zawodowych oraz samorządzie rolniczym83.

Rejestracja NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Efektem tych porozumień były dwie ustawy z 6 maja 1981 roku: „O związkach za-

wodowych rolników indywidualnych” i „O rejestracji kółek rolniczych oraz związków 

kółek i organizacji rolniczych”. Pierwsza z nich stanowiła, że do czasu wydania nowej 

ustawy o związkach zawodowych oraz samorządzie rolniczym rolnicy mają prawo 

tworzyć związek zawodowy na zasadach właściwych dla pracowniczych związków 

zawodowych. Druga ustawa stanowiła, że rejestracja także odbywa się na zasadach 

właściwych pracowniczym związkom zawodowym; sądami właściwymi dla kółek 

rolniczych są sądy rejonowe, dla wojewódzkich związków kółek – sądy wojewódzkie, 

a dla centrali ogólnopolskiej Sąd Wojewódzki w Warszawie84. 

83 Tekst zawartego porozumienia oraz wywiad na jego temat przeprowadzony z Janem Kułajem w „Tygodniku Solidarność” 

24 IV 1981.

84 Dziennik Ustaw, 1981, nr 11 poz. 50, 51.

Po podpisaniu porozumienia w Bydgoszczy przewodniczący komisji rządowej wicemin. Andrzej Kacała 

dziękuje przewodniczącemu komitetu strajkowego Romanowi Bartoszcze. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Na kolejnym zjeździe OKZ w dniach 9-10 maja w Szczecinie uchwalono m.in. 

regulamin obrad i zebrań OKZ NSZZ RI „Solidarność” oraz dokonano ostatecznych 

zmian w statucie związku. Na zjeździe z całą siłą dały o sobie znać konfl ikty we-

wnętrzne, świadczące o tym, że de facto nie nastąpiło pełne zjednoczenie. W efekcie 

sporu o wykreślenie ze statutu osobowości prawnej związków wojewódzkich rezyg-

nację (która nie została przyjęta) z prac w prezydium OKZ złożył Roman Bartoszcze, 

usunięto Sylwestra Bagińskiego oraz postawiono wniosek o wykluczenie Wojciecha 

Obernikowicza, który upadł ze względu na bezpodstawność wysuwanych zarzutów85; 

działacze ci reprezentowali środowisko „Solidarności Chłopskiej”. Czynnikiem ze-

spalającym do tej pory działania wszystkich związków rolników była walka o rejestra-

cję. W sytuacji, gdy wywalczono rozwiązania prawne pozwalające na zrzeszanie się 

w związkach zawodowych, nic już nie powstrzymywało ruchów separatystycznych.

12 maja 1981 roku odbyła się w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie rozprawa 

w sprawie rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. Składowi sędziowskiemu przewodni-

czył sędzia Zdzisław Kościelniak – ten sam, który dopuścił się niechlubnej rejestracji 

NSZZ „Solidarność” ze zmienionym statutem. Związek reprezentowało Prezydium 

OKZ wspierane przez pełnomocników: Zbigniewa Dykę, Jerzego Ostafi la i Stanisła-

wa Szczukę. Cała rozprawa była transmitowana na zewnątrz budynku. Zgromadzony 

tam tłum niecierpliwie oczekiwał na wyrok. W większości byli to reprezentanci „Soli-

darności” rolniczej z całego kraju, wielu z nich na tę okazję założyło swoje tradycyjne, 

regionalne stroje (np. górale). Wreszcie, po przerwie zarządzonej na czas podjęcia 

decyzji, o godz. 12.50 NSZZ RI „Solidarność” stał się w świetle prawa związkiem 

zawodowym. Zgromadzeni odśpiewali Rotę oraz hymn, a Jan Kułaj opuścił gmach 

na rękach tłumu. Następnie zgromadzeni przemaszerowali pod Grób Nieznanego 

Żołnierza, gdzie delegacje złożyły wieńce. Po południu w Domu Chłopa – siedzi-

bie władz związku – zorganizowano konferencję prasową, w czasie której na pytania 

dziennikarzy odpowiadali: Jan Kułaj, Piotr Baumgart, Gabriel Janowski i Jan Antoł. 

Zapowiedzieli oni, że skoncentrują się teraz głównie na zakończeniu procesu orga-

nizacji związku. Podali szacunkową informację, że członkami nowej organizacji jest 

około 3 milionów rolników. Na pytanie o inspirację naukami Kościoła w działalności 

związku Jan Kułaj odpowiedział, że „na czele naszych pochodów idą krzyże, one wy-

znaczają nam kierunek”86. Kwestia liczebności była poruszana także na zebraniu OKZ 

wieczorem po rejestracji. Uznano, że trzeba zgromadzić dane na ten temat w wo-

jewództwach. Ustalono, że w nowej sytuacji prawnej należy uporządkować sprawy 

fi nansowe, m.in. poprzez szkolenia skarbników organizacji związkowych. Sprawą, 

która budziła największe kontrowersje, była organizacja terytorialna. Zastanawiano 

się, czy pozostać przy istniejących Wojewódzkich Komitetach Założycielskich, czy 

85 AKK, Protokół z III zjazdu OKZ NSZZ RI „Solidarność” z dnia 9 V 1981.

86 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 16, 12-18 V 1981, s. 206.
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też śladem NSZZ „Solidarność” zorganizować regiony. Ostatecznie dyskusję na ten 

temat zwieszono. Jak stwierdził Jan Antoł: „Podstawą naszej działalności jest koło. 

Może w przyszłości, gdy będzie ono działało w każdej wsi, zaczniemy myśleć o regio-

nach. W tej chwili budowalibyśmy jedynie fasadę”87.

Mimo negatywnego stosunku władz ZSL do NSZZ RI „Solidarność” wielu szerego-

wych działaczy sympatyzowało z nowymi związkami. Członkowie ZSL coraz częściej 

jawnie obciążali swą partię za kryzys polskiego rolnictwa, angażując się w działalność 

nowych związków, w szczególności w województwach opolskim, elbląskim, bydgo-

skim, szczecińskim, tarnowskim, krakowskim i skierniewickim88. Ważnym wydarze-

niem był VII Krajowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych (24-25 marca 1981 roku), 

na którym Gabriel Janowski oraz działacze kółek przychylni „Solidarności” przefor-

sowali, wbrew intencjom władz, zapis, w którym przyjęto, że CZKiOR także będzie 

związkiem zawodowym. Ogłoszono powołanie gminnych związków kółek i organi-

zacji rolniczych, które miały przyczynić się do częściowego przynajmniej wyparcia 

NSZZ RI „Solidarność”. W uchwalonym statucie pominięto kilka dawnych zapisów, 

m.in., że „Centralny Związek Kołek Rolniczych wykonuje zadania zlecone przez pań-

stwo w określonych dziedzinach oraz nadzoruje wykonanie zadań zleconych przez 

państwo swoim członkom”. Ofi cjalnie do około 35 tys. kółek rolniczych należało 

1,3 mln rolników89. Należy jednak pamiętać, że wiele z tych osób było członkami 

nominalnymi. Celowym natomiast zabiegiem była rejestracja na prawach związku 

zawodowego tego samego dnia zarówno NSZZ RI „Solidarność”, jak i Centralnego 

Związku Kółek i Organizacji Rolniczych jako Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych. Pojawiały się też głosy o potrzebie prze-

kształcenia ZSL w autentyczną reprezentację rolników, czego zwiastunem miało być 

m.in. wybranie 7 maja 1981 roku nowego Prezydium NK ZSL, na którego czele stanął 

Stefan Ignar. Po III Plenum NK ZSL ostro krytykowano władze oraz otwarto się na 

dialog z działaczami związków rolników indywidualnych. Nadzieje te rozwiały się, 

kiedy w listopadzie Stefan Ignar podał się do dymisji90.

87 Ibidem.

88 AAN, KC PZPR, XI A/1318, Główne kierunki działalności partii w środowisku wiejskim i aktualny stan organizacyjny 

chłopskich związków zawodowych. Informacja z dnia 3 II 1981. Do związków przystępowali także członkowie PZPR, na 

przykład na początku II 1981 w województwie zamojskim na 1716 członków „Solidarności Wiejskiej” prawie 100 należało 

do partii.

89 AAN, KC PZPR, LXIX/74, Aktualna sytuacja społeczno-polityczna na wsi, 9 IV 1981, k. 7.

90 S. Dąbrowski, Działalność polityczna organizacji i środowisk ludowych (1977-1989) [w:] Chłopi, naród, kultura, t. II : Dzia-

łalność polityczna ruchu ludowego, Rzeszów 1996, s. 98-99.
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Od rejestracji do wprowadzenia stanu wojennego

Statut nowo zarejestrowanego związku określał jego strukturę terenową. Ogniwem 

podstawowym było Koło Wiejskie obejmujące jedną lub kilka sąsiednich wsi. Kolej-

nym szczeblem była organizacja gminna lub jej odpowiednik obejmujący miasto lub 

dzielnicę. Wyżej znajdowały się organizacje wojewódzkie oraz regionalne (obejmujące 

kilka województw). Koło Wiejskie liczyło minimum 10 członków, jego władzami statu-

towymi były Walne Zebranie Członków oraz Zarząd Koła. Co najmniej 3 koła wiejskie 

stworzyć mogły organizację gminną; analogicznie władzę sprawowało tu Walne Zebra-

nie Członków (lub walne zebranie delegatów, jeżeli liczba członków przekraczała 250 

osób). W skład zarządu gminy wchodzili reprezentanci kół wiejskich, którzy wybierali 

prezydium (5-11 osób) oraz komisję rewizyjną (3-5 osób). 5 organizacji gminnych mo-

gło stworzyć organizację regionalną lub wojewódzką, której organami były walny zjazd 

delegatów, zarząd, prezydium oraz komisja rewizyjna. Władzę naczelną stanowiły: Kra-

jowy Zjazd Delegatów (KZD), Rada Krajowa, Prezydium Rady Krajowej oraz Krajowa 

Komisja Rewizyjna. Do kompetencji Rady Krajowej należało czuwanie nad przestrze-

ganiem statutu, realizacja uchwał KZD, organizacja budżetu, kierowanie bieżącymi 

działaniami związku, reprezentowanie i zawieranie układów z władzami państwowymi 

i administracyjnymi. Pamiętać przy tym należy, że do tego „stanu idealnego” NSZZ RI 

„Solidarność” nigdy nie udało się doprowadzić. Do czasu I Krajowego Zjazdu Delega-

tów (którego termin został przesunięty aż na początek 1982 roku, a do którego nigdy 

nie doszło) kierownictwo w związku sprawował OKZ. Do czasu wyborów lokalnych 

podstawową jednostką były gminne komitety założycielskie, w skład których wchodzili 

wybrani przez rolników przewodniczący kół wiejskich z tego obszaru. W pierwszej ko-

lejności zajmowały się one zdobyciem lokalu, zorganizowaniem profesjonalnej obsługi 

administracyjnej, aby następnie podjąć się rozprowadzania oraz przyjmowania dekla-

racji członkowskich, wydawania legitymacji oraz przekazywania materiałów informa-

cyjnych oraz publikacji związku. Gminne Komitety Założycielskie miały rozwiązywać 

sprawy znajdujące się w ich kompetencjach, a w sytuacjach konfl iktowych występowa-

ły z zażaleniem do odpowiednich instytucji (bank, PZU, spółdzielnia mleczarska itp.). 

W razie nieuwzględnienia interwencji GKZ przekazywał sprawę Wojewódzkim Komi-

tetom Założycielskim. Gminny Komitet Założycielski był więc ogniwem mogącym na 

poziomie lokalnym pełnić funkcje nadzoru społecznego91. 

Liczba rolników-członków związków zawodowych jest trudna do oszacowania. Jan 

Kułaj w rozmowie zamieszczonej na łamach „Tygodnika Solidarność” mówił w kwiet-

91 AKK, Bieżące zadania organów terenowych sporządzone przez WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Gdańsku, 6 V 1981. Przy-

kład rozwoju działalności lokalnych struktur związkowych w pracach: E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w la-

tach 1980-1989, Chełm 2009; P. Gołdyn, Z pól do wolności. Szkic do dziejów opozycji wiejskiej na ziemi konińskiej, Konin 

2009; K. Madej, Z dziejów „Solidarności” RI ziemi białołęckiej, [w:] Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, red. A. Sołtan, 

Warszawa 2009, s. 409-415.
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niu 1981 roku, że do związku należy nie mniej niż 2, ale nie więcej niż 3 miliony. „Licz-
ba osób przystępujących do związku jest różna, ale po porozumieniu rzeszowskim do 
związku zaczęły wstępować nawet po 2-3 osoby z jednego domu”92. Na zjeździe OKZ 
12 września 1981 roku w Warszawie Jan Beszta-Borowski słusznie zauważył w czasie 
debaty nad fi nansami związku: „Nie możemy liczyć tylko na wpływy ze składek, bo-
wiem dotąd nie znamy rzeczywistej liczby członków naszego związku. Biuletyn par-
tyjny podaje liczbę 600 tysięcy. Należy szybko ustalić stan związku”93. Nawet liderzy 
organizacji nie mogli się doliczyć członów, związek działał dość chaotycznie. Wydaje 
się, że bezpiecznie można szacować liczbę rolników zrzeszonych w związku na około 
800 tysięcy.

Po zarejestrowaniu związku rozpoczęły się przygotowania do wyboru władz na 
poziomie lokalnym (wybory w kołach i gminach) oraz wojewódzkim. Początkowo 
odbywało się niewiele zjazdów, dopiero jesienią nastąpiło przyśpieszenie. Dyskusje, 
które w tym czasie się odbywały, dawały obraz bolączek polskiego rolnictwa. Wnio-
ski dotyczyły najczęściej zagwarantowania własności ziemi rolników indywidualnych 
i zniesienia ograniczeń dotyczących obszaru takich gospodarstw. Krytykowano poli-
tykę gospodarki gruntami, która opierała się na przydzielaniu ziemi i faworyzowaniu 
sektora uspołecznionego. Podnoszono kwestie niedoborów środków do produkcji 
rolnej i węgla, wskazywano na złą politykę ekonomiczną, a szczególnie utrzymywa-
nie niskich cen żywności. Mówiono o potrzebie reformy samorządu, edukacji na wsi, 
działalności placówek socjalnych. Lokalni działacze związku czując się depozytariu-
szami zaufania społecznego podejmowali liczne interwencje, starając się wymusić 
na władzach lokalnych spełnienie postulatów dotyczących najczęściej sprawiedliwej 
dystrybucji materiałów defi cytowych. Podejmowano także interwencje w obronie in-
dywidualnych osób pokrzywdzonych przez władze lokalne94. 

Po zawarciu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, kryzysie bydgoskim oraz reje-
stracji popularność i autorytet NSZZ RI „Solidarność” były największe. Wiele osób 
podejmowało decyzję o przystąpieniu do nowej organizacji, na co nie bez wpływu 
pozostawała postawa zarówno władz Kościoła katolickiego (silne poparcie zapewnio-
ne przez kardynała Stefana Wyszyńskiego), jak też pojedynczych księży działających 
na wsi. Szczególną aktywność księży odnotowano w województwach: bielskim, kroś-
nieńskim, ciechanowskim, koszalińskim, przemyskim, sieradzkim, rzeszowskim, 
tarnowskim i poznańskim95. W Rzeszowie na przykład w 6 gminach udostępniano 
pomieszczenia kościelne na zebrania organizacyjne, 16 księży z różnych parafi i in-
formowało w czasie mszy o terminach zebrań organizacji rolniczych i namawiało do 

brania w nich udziału (4 księży osobiście uczestniczyło w tych spotkaniach). Lista 

92 Wywiad z Janem Kułajem, „Tygodnik Solidarność” 24 IV 1981.

93 AIPN Rz 053/59, t. 6, Protokół z obrad zjazdu OKZ NSZZ RI „Solidarność” w dniach 12-13 IX 1981 w Warszawie, k. 106.

94 Dąbrowski, Solidarność..., s. 48.

95 AAN, KC PZPR, XI A/1318, Główne kierunki działalności partii w środowisku wiejskim i aktualny stan organizacyjny 

chłopskich związków zawodowych. Informacja z dnia 3 II 1981.
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Irena Megler prowadziła związkowy punkt informacyjny na SGGW 

przy ul. Rakowieckiej. Fot. Lech Ścibor-Rylski



Tomasz Kozłowski
„Solidarność” Rolników 1980-1989

82

duchownych, którzy odprawiali msze w czasie strajku okupacyjnego w Rzeszowie, 

zawierała kilkanaście nazwisk, niektóre źródła mówią nawet o prawie 4096. Notowa-

ne były nie tylko przypadki wspierania idei związków zawodowych rolników wygła-

szane z ambon, ale także innego rodzaju działania. Na przykład w gminie Dolewice 

ksiądz odmawiał spowiedzi chłopom będącym członkami partii, żądając, aby oddali 

swoje legitymacje partyjne (co nie pozostało bez echa – po apelach księdza zbiorowo 

składały swoje legitymacje kobiety z tej gminy)97. 

Fundusze związkowe pozyskiwane były ze składek członkowskich. Na posiedzeniu 

OKZ 12-13 września 1981 roku skarbnik Jan Ciosek zreferował stan fi nansowy OKZ 

NSZZ RI „Solidarność”. Na działalność związku każde z województw miało wpłacić po 

14 tys. zł, tymczasem składki spłynęły tylko z 28 województw. Na bieżącą działalność 

wydano 517 tys. zł, na koncie znajdowało się ok. 600 tys. zł, z czego 500 tys. zł wynosiła 

pożyczka od Zarządu Regionu „Solidarności” Mazowsze. Na działania zaplanowane 

do końca 1981 roku trzeba było zorganizować ok. 4 mln zł, z czego połowa tej sumy 

przeznaczona była na rozpoczęcie wydawania tygodnika „Solidarność Rolników”, któ-

ry ostatecznie nigdy nie powstał. Według informacji przedstawionej na tym samym 

zjeździe OKZ związek dysponował zorganizowanymi biurami w 34 województwach 

(3 organizacje wojewódzkie ciągle nie dysponowały swoimi biurami), biura interwen-

cyjne funkcjonowały przy 29 Wojewódzkich Komitetach Założycielskich, w 7 woje-

wództwach dysponowano teleksami, a w 22 ukazywała się lokalna prasa związkowa. 

O tym, jakie były bolączki organizacyjne, najlepiej świadczy lista przygotowana przez 

Gabriela Janowskiego, która obejmowała katalog prac do wykonania wewnątrz związ-

ku. Wśród nich znalazły się: uporządkowanie kół wiejskich, zebranie deklaracji i wy-

danie legitymacji; poprawienie organizacji biur interwencyjnych; stworzenie systemu 

informacji wewnątrzzwiązkowej, rozwój wydawnictw regionalnych, przygotowanie 

prowizorium budżetowego, rozwiązanie sprawy fi nansów (m.in. przez egzekwowanie 

płatności składek), przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich akcji wyborczych 

tak, aby jak najszybciej można było przeprowadzić zjazd; defi nitywne określenie sto-

sunku do poszczególnych grup rozłamowych. W zakresie długoterminowych celów 

związku dotyczących sytuacji w kraju planowano m.in. podjęcie negocjacji w zakresie 

opłacalności produkcji i trwałych perspektyw produkcji rolnej; dalszą realizację po-

rozumień rzeszowsko-ustrzyckich; propagowanie projektu ustawy o zabezpieczeniu 

emerytalnym rolników; wystąpienie do rządu o jasne kryteria rozdziału środków pro-

dukcji i sprzeciwianie się rozdziałowi na zasadzie nakazów administracyjnych; ustale-

nie stałych kontaktów z NSZZ „Solidarność” górników i fabryk maszyn rolniczych dla 

przechwycenia produkcji z wolnych sobót98.

96 AIPN Rz 053/59, t.3. Wykaz księży angażujących się do działalności na rzecz „Solidarności Wiejskiej”, 2 III 1981, k. 3-4.

97 AAN, KC PZPR, LXIX/74, Aktualna sytuacja społeczno-polityczna na wsi, 9 IV 1981, k. 3-4.

98 Żochowski, Związki..., s. 254.
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Co zrozumiałe, w czasie prężnego organizowania rolniczych związków zawodo-

wych zanotowano zwiększenie się liczby wydawanych niezależnych publikacji. Do 

tytułów o zasięgu krajowym należał „Biuletyn Informacyjny OKZ NSZZ RI »So-

lidarność«”, ofi cjalne pismo OKZ, wydawane od lipca do grudnia 1981 roku, oraz 

„Nowiny”, które były organem Prezydium OKZ. Funkcjonował także teleksowy „Ser-

wis Informacyjny Rolników” nadawany z Domu Chłopa, tj. siedziby władz NSZZ RI 

„Solidarność”. Szerszy zasięg miały „Solidarność Wiejska” i „Rola”, kontynuowano 

także wydawanie „Rolnika Niezależnego” i „Gospodarza”. Rozwijała się prasa związ-

kowa wydawana przez struktury regionalne, wydawano m.in. takie pisma jak „Biesz-

czadnik” (Ustrzyki Dolne), „Biuletyn Informacyjny NSZZ RI »Solidarność« Region 

Środkowo-Wschodni” (Lublin), „Chłopska Sprawa” (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek), 

„Chłopskim Głosem” (Krosno), „Kłos” (Gdańsk), „Nasza Ziemia” (Wrocław-Wał-

brzych), „Nie rzucim ziemi...” (Piotrków Trybunalski), „Orka na Ugorze” (Przemyśl), 

„Rzeczychłopska” (Toruń), „Siew” (Łódź), „Solidarność Rolników Środkowego Nad-

odrza” (Zielona Góra), „Solidarność Wiejska” (Szczecin), „Solidarność Związkowa-

Wieś Rzeszowska” (Rzeszów), „Wiadomości Rolnicze” (Poznań), „Włodarz” (Leszno), 

„Wolny Rolnik” (Zielona Góra), „Ziemia Krakowska” (Kraków), „Żeńcy” (Olsztyn) 

oraz „Żywią i Bronią” (Łódź). Wiele z nich koncentrowało się na przedstawianiu ko-

munikatów odnośnie bieżących wydarzeń politycznych i spraw dotyczących związku, 

czy to w zakresie lokalnym, czy ogólnokrajowym. Należy pamiętać, że ruch wydaw-

niczy na wsi blokowany był przez władzę (przez ignorowanie tych tytułów przy przy-

dziale papieru) oraz brak odpowiedniej klasy sprzętu drukarskiego (dlatego korzysta-

no często z pomocy „Solidarności”)99. 

W nowo powstałym związku dużą wagę przywiązywano do szeroko pojętej eduka-

cji społeczności wiejskiej. Z jednej strony starano się kształtować lokalnych działaczy 

związkowych na świadomych swoich zadań oraz możliwości przywódców, z drugiej 

strony starano się zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza eksperckiego. OKZ 

10 czerwca 1981 roku utworzył Krajowy Ośrodek Studiów i Ekspertyz NSZZ RI „So-

lidarność”, który miał się zajmować badaniem problemów wsi, rolnictwa i rolników 

indywidualnych objętych statutową działalnością związku, przeprowadzając ankiety, 

zbierając postulaty i opinie kierowane do związku. W konsultacji z Ośrodkiem miano 

opracować dokumenty programowe, określające stanowisko związku w szeroko poję-

tych sprawach wsi. Przy ośrodku działała Rada Konsultacyjna pełniąca funkcję opi-

niodawczo-doradczą100. Decyzją OKZ podjętą na posiedzeniu 13 września 1981 roku 

powołano Wszechnicę Związkową NSZZ RI „Solidarność”. Miała ona za zadanie 

szkolenie oraz kreowanie przewodniczących kół gminnych i wiejskich na lokalnych 

liderów. Cykl szkolenia planowano na rok, a w programie największy nacisk poło-

99 J. Olaszek, Prasa niezależnego ruchu chłopskiego (1977–1989), w druku.

100 Uchwała OKZ NSZZ „Solidarność” o powołaniu Krajowego Ośrodka Studiów i Ekspertyz, b.d.
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żono na naukę praktycznych rozwiązań z zakresu polityki lokalnej, jak prowadze-

nie zebrań, przeprowadzanie wyborów, prowadzenie dokumentacji lokalnego koła 

oraz przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu praw i obowiązków obywatelskich. 

Oprócz tego starano się przekazać fakty dotyczące historii i socjologii wsi, wiedzy 

o kulturze, ośrodków wiejskich jako środowiska pracy. Na czele Wszechnicy stanęła 

Wanda Pomianowska101.

Stworzenie prawnych możliwości rejestracji związków rolniczych przyśpieszyło 

rozłamy w środowisku. 17 maja 1981 roku grupa dawnych działaczy Chłopskiego 

Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw przedstawiła przewodniczącemu 

OKZ ultimatum, w którym swoje pozostanie w strukturach NSZZ RI „Solidarność” 

uzależniała od przywrócenia zapisów o osobowości prawnej związków wojewódz-

kich. Działacze tego związku coraz bardziej separowali się od NSZZ RI „Solidarność”, 

a 12 sierpnia 1981 roku nastąpiła rejestracja NSZZ „Solidarność Chłopska” Ziemi Do-

brzyńskiej i Kujaw. Jeszcze wcześniej, bo 25 maja 1981 roku zarejestrowano NSZZ „So-

101 AKK, Ogłoszenie Wszechnicy Związkowej, 25 X 1981.

Pierwsze obrady Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Domu Chłopa w Warszawie.

Fot. Lech Ścibor-Rylski
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lidarność Chłopską” Ziemi Lubelskiej102. 14 czerwca 1981 roku odbył się w Olszanicy 

zjazd przedstawicieli kół wiejskich NSZZ RI „Solidarność” Regionu Bieszczadów, na 

którym wybrano nowy zarząd regionu z przewodniczącym Antonim Wojnarowiczem, 

który wystąpił później z OKZ103. Sytuacja w regionie Bieszczadów była jednak o wiele 

bardziej skomplikowana, ponieważ istniały tam obok siebie dwie konkurujące struktu-

ry NSZZ RI „Solidarność”, jedna kierowana przez Wojnarowicza, a druga przez Fran-

ciszka Łysyganicza (obie miały centrale w Ustrzykach Dolnych)104.

Jedność ruchu związkowego na wsi starała się wspierać NSZZ „Solidarność”. Jej 

rzecznik prasowy Janusz Onyszkiewicz wydał komunikat, w którym jasno stwierdzał 

po zarejestrowaniu odrębnego związku „Solidarność Chłopska”, że „ze względu na 

przyjętą przez ten związek nazwę, która może wprowadzać w błąd, NSZZ »Solidar-

ność« oświadcza, że uznaje jedynie NSZZ Rolników Indywidualnych »Solidarność« 

jako autentycznego reprezentanta rolników i nie podejmuje współpracy z żadnym in-

nym chłopskim związkiem zawodowym”105. Podobnego wsparcia NSZZ „Solidarność” 

102 M. Jagła, Posłowie do strajku głodowego w Świdnicy, mps; Na konferencji prasowej z okazji rejestracji poinformowano, że 

związek reprezentuje 8 tysięcy członków w 18 gminach, a ich separacja podyktowana jest tym, że nie chcą być manipulo-

wani i chcą reprezentować prawdziwych chłopów (Żochowski, Związki..., s. 233).

103 Żochowski, Związki..., s. 233.

104 Iwaneczko, Opór..., s. 125.

105 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 18, 27 V-1 VI 1981, s. 309.

Wanda Pomianowska na gospodarstwie w Radkowicach. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Franciszek Łysyganicz. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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udzieliła w jednej z uchwał podjętych w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

„Solidarność”. Uchwała w sprawie wspólnego działania z NSZZ Rolników Indywidu-

alnych „Solidarność” stwierdzała, że „regres na wsi w sferze gospodarczej, społecznej 

i kulturowej winien być zatrzymany. Wiele zależy od współdziałania NSZZ »Solidar-

ność« z NSZZ RI, od wzajemnego zaufania i wspólnych konsekwentnych działań”. 

W związku z tym Komisja Krajowa została specjalną uchwałą zobowiązana do powo-

łania zespołu do spraw współpracy z NSZZ RI. Głównym zadaniem tej grupy miało 

być utworzenie wspólnego programu działania dla obu związków. „Organizacje dzia-

łające w rolnictwie, obsłudze rolnictwa, handlu wiejskim, nauczycielstwie, służbie 

zdrowia, kulturze, służbie rolnej i przemyśle rolno-spożywczym powinny tworzyć na 

terenie gmin i małych miast wspólne komisje współpracy z NSZZ RI »Solidarność« 

celem organizowania działań w zakresie reformy gospodarczej i społecznej”. Ponadto 

program miał obejmować taktykę działań nakierowanych na powołanie rzeczywiste-

go samorządu rolniczo-pracowniczego w organizacjach spółdzielczych i przedsiębior-

stwach oraz walczyć z biurokracją. W czasie dyskusji nad tym pomysłem oprotestował 

go Henryk Bąk, który zaznaczył, że istnieją inne organizacje zawodowe rolników. Jako 

przykład podał „Solidarność Wiejską”, którą sam kierował, podkreślając jednocześnie, 

że istnieje ona od 1978 roku i, w przeciwieństwie do NSZZ RI, nie uznaje przewodniej 

roli partii i z tego powodu nie jest zarejestrowana. Podobne zastrzeżenia wniósł Kazi-

mierz Rostek z ziemi sandomierskiej, który zaznaczył, że oprócz NSZZ RI i „Solidar-

ności Wiejskiej” istnieje także „Solidarność Chłopska” i dobrze by było, gdyby NSZZ 

„Solidarność” popierała wszystkie oddolne ruchy na wsi106. Na podstawie tej uchwały 

I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarność” z 17 października 1981 roku oraz uchwa-

ły OKZ z 18 października 1981 roku powołano 23 października w Gdańsku zespół mie-

szany do spraw współpracy obu tych związków. Z ramienia KK NSZZ kierował nim 

Andrzej Konarski, a w imieniu OKZ NSZZ RI „Solidarność” Leszek Kamola. Zespół 

za cel stawiał sobie m.in. wspólną pracę obu związków nad realizacją porozumień spo-

łecznych z Gdańska, Szczecina, Jastrzębia, Rzeszowa i Ustrzyk, wspólną obronę intere-

sów związków, poprawę sytuacji żywnościowej w kraju, stworzenie demokratycznego 

samorządu terytorialnego miast i wsi.

Tymczasem w łonie samego OKZ narastał konfl ikt na tle organizacyjno-personal-

nym. Na posiedzeniu OKZ 30 maja 1981 roku w Łodzi nie dopuszczono do dyskusji 

nad przywróceniem osobowości prawnej związkom wojewódzkim107. Piotr Baum-

gart dużo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił sprawie „Solidarności Wiejskiej” 

obejmującej region tarnobrzesko-sandomierski oraz organizowanej w wojewódz-

twie lubelskim „Solidarności Chłopskiej”. Wszelkie tego typu inicjatywy uznano za 

szkodliwe i godzące w jedność ruchu związkowego. Jednocześnie zaplanowano także 

106 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 43, 5-7 X 1981, s. 309.

107 M. Jagła, Posłowie do strajku głodowego w Świdnicy, mps 1981.
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Kamil Matuszewski. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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terminy wyborów. Do końca sierpnia miały się odbyć wybory wiejskie i gminne, do 

końca września na poziomie województwa, a na październik planowano Ogólnopol-

ski Zjazd NSZZ RI „Solidarność”. Wątpliwość budziło rozpisanie wyborów na czas 

żniw, co, jak przewidywano, mogło sprawić kłopoty. Jednak zdecydowano, że związek 

zobowiązany jest jak najszybciej doprowadzić do sytuacji zgodnej ze statutem. Oma-

wiano kwestie fi nansowe związku. Ich stan był zły, ponieważ dopiero od momentu 

rejestracji możliwe stało się otwieranie rachunków bankowych. Trzeba było od pod-

staw konstruować zasady otwierania rachunków, organizować źródła fi nansowania, 

opracować system uprawnień do działań fi nansowych. Ustalono składki członkow-

skie oraz ich podział. Każdy członek miał płacić składkę miesięczną 50 zł, kolejny 

członek z tej samej rodziny 30 zł, pozostali po 10 zł, podobnie jak renciści i emeryci. 

Środki pozyskane ze składek miały w 50 proc. pozostawać w gminie, 35 proc. miało 

być kierowane do Wojewódzkich Komitetów Założycielskich, a 5 proc. do OKZ.

Jednym z najbardziej widocznych znaków konfl iktu było uznanie za nielegalną 

(nie mającą mandatu związku) delegacji, która udała się w dniach 2-4 czerwca 1981 

roku do Włoch, a w skład której weszli Stanisław Janisz, Wojciech Obernikowicz 

oraz Roman Bartoszcze. Odwiedzili oni kongres związków zawodowych drobnych 

rolników i robotników rolnych oraz udali się na posiedzenie Federacji Związków 

Zawodowych Pracowników Rolnych EWG (gdzie uchwalono poprawki umożliwia-

jące przystąpienie do organizacji związków zawodowych rolników z Europy Środko-

wo-Wschodniej). Delegacja spotkała się z Janem Pawłem II. W dniach 9-18 czerwca 

1981 roku udała się do Włoch ofi cjalna delegacja NSZZ RI „Solidarność”, na której 

czele stał Jan Kułaj, a która gościła na kongresie Włoskiej Unii Pracy i także spotkała 

się z papieżem108.

Na zjeździe OKZ 11 lipca 1981 roku w Warszawie zawieszono 4 osoby (w tym 

Jana Antoła – zastępcę przewodniczącego oraz Katarzynę Bielańską – członka stałej 

komisji do spraw przestrzegania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich). Roman Bar-

toszcze zrezygnował z pracy w prezydium109. Zmieniono skład władz związku: Jan 

Kułaj (przewodniczący), Gabriel Janowski (wiceprzewodniczący), Piotr Baumgart 

(wiceprzewodniczący), Leszek Kamola (współpraca rolnictwa z przemysłem), Józef 

Ślisz (Komisja do spraw realizacji porozumień ustrzycko-rzeszowskich), Jan Ciosek 

(skarbnik), Jan Poterek (sprawy interwencyjne), Józef Teliga (sekretarz), Janusz Ro-

żek (sprawy organizacji terenowych), Kamil Matuszewski (kontakty z Kościołem), 

Jarosław Nanowski (sprawy informacji, prasy i wydawnictw), Stanisław Chrobak 

(Wszechnica Związkowa). 

Mediacji między skłóconymi przywódcami ruchu podjął się Kościół; w siedzibie 

Sekretariatu Episkopatu Polski odbyło się 13 lipca spotkanie czołowych działaczy 

108 M. Jagła, Posłowie...; Dąbrowski, Solidarność..., s. 46-47.

109 „Biuletyn Informacyjny OKZ NSZZ RI »Solidarność«” nr 1, 1-15 VII 1981.
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związkowych. W celu utrzymania jedności związku zadecydowano m.in. o tym, żeby 

zawieszonym członkom OKZ zaproponować powrót do pracy, powołać komisję sta-

tutową OKZ, która przygotowałaby projekty zmian na I Krajowy Zjazd Delegatów 

NSZZ RI „Solidarność”, zaapelować o rozmowy do działaczy z tych województw, 

gdzie powstały podwójne Wojewódzkie Komitety Założycielskie (do rozmów miały 

też usiąść władze obu związków z Lubelskiego). Pod takimi postulatami podpisali się 

m.in.: Sylwester Bagiński, Roman Bartoszcze, Henryk Góra, Witold Hatka, Stanisław 

Helski, Stanisław Janisz, Gabriel Janowski, Adam Konopacki, Jan Kułaj, Stanisław 

Mojzesowicz, Wojciech Obernikowicz, Zdzisław Ostatek110. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu udawało się na pewien czas uspokoić sytuację i zająć 

się innymi działaniami. 17 lipca 1981 roku zawarto porozumienie między NSZZ RI 

„Solidarność” a zrzeszeniami hodowców i producentów rolnych. Na jego podstawie 

NSZZ RI „Solidarność” został uznany za jedynego reprezentanta interesów zawodo-

wych rolników, a zrzeszenia za reprezentantów poszczególnych gałęzi produkcji rolnej. 

20 lipca 1981 roku na ręce premiera przesłano protest przeciwko zasadom rozdziału 

Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Miał on być, zgodnie z literą porozumień rzeszowsko-

ustrzyckich, przekazywany do rozdysponowania przez walne zebranie wsi, tymcza-

sem Ministerstwo Finansów ustaliło, że 20 proc. obligatoryjnie przekazywane jest do 

CZKiOR. W związku z tym OKZ zażądał zmiany tego stanu rzeczy pod groźbą strajku 

podatkowego (od 1 września zawieszenie wpłat trzeciej raty podatku rolnego). Konfl ikt 

na tej płaszczyźnie był nieunikniony; wcześniej 6 lipca w Ministerstwie Rolnictwa od-

było się spotkanie Komisji do spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 

z Zespołem Międzyresortowym do Współpracy z Organizacjami Rolniczymi i Związ-

kami Zawodowymi Rolników. Planowano dokonać zmian w dysponowaniu FRR. Ar-

tur Balazs zauważył, że zdziwienie może budzić fakt, że mimo wszystkich wcześniej-

szych ustaleń 20 proc. wpłat na Fundusz przekazywane jest na CZKiOR, co de facto 

znaczy, że nawet członkowie NSZZ RI muszą brać udział w fi nansowaniu związku 

prowadzącego konkurencyjną względem nich działalność. Przedstawiciel CZKiOR 

argumentował, że zapisu tego nie można zmienić, ponieważ konieczna jest do tego 

zmiana innych przepisów; poza tym podział Funduszu na część centralną i terenową 

ma historyczne uzasadnienie, bowiem część centralna, która stanowi sporne 20 proc., 

jest przeznaczona na inwestycje, jak na przykład budowa sanatoriów. Przy okazji roz-

mów okazało się, że powstające gminne ZKiOR mają otrzymać kredyt w wysokości 

200 tys. złotych, którego spłata zostanie czasowo zawieszona. Jak słusznie zauważył 

Banaszkiewicz, był to kolejny przykład faworyzowania tego związku kosztem NSZZ 

RI. Ostatecznie nie udało się dojść do porozumienia. Reprezentant CZKiOR zauwa-

żył, że dotychczasowe rozwiązanie w sprawie Funduszu jest sankcjonowane uchwałą 

110 Ibidem.
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145 Rady Ministrów (i sprecyzowane w uchwale nr 33 Rady Głównej CZKiOR). An-

drzej Kacała proponował powołanie komisji, która miałaby zająć się tą sprawą, jednak 

reprezentanci NSZZ RI „Solidarność” odrzucili ten pomysł111. 

24 lipca 1981 roku wiceminister Kacała przedstawił projekt uchwały Rady Ministrów 

w sprawie FRR. Do kwestii tej odniesiono się na zjeździe OKZ 1 sierpnia 1981 roku 

w Lublinie. W projekcie wytknięto zapisy niezgodne z ustaleniami porozumień rze-

szowsko-ustrzyckich. Omówiono problemy wynikłe z dotychczasowego funkcjonowa-

nia FRR, m.in. krytycznie odniesiono się do projektu ustawy o samorządzie rolniczym, 

według którego FRR miał być rozdzielany przez kółka rolnicze i ich związki. Zwrócono 

uwagę na negatywne praktyki działania CZKiOR, który upoważnił rady SKR do pod-

wyżek cen za usługi na rzecz gospodarstw indywidualnych. Zwrócono uwagę, że środki 

z FRR przeznaczone są na dotowanie działalności przerośniętej i niewydajnej biuro-

kracji. W wydanym oświadczeniu sprecyzowano żądania stawiane władzom. Domaga-

no się wprowadzenia do dnia 31 sierpnia 1981 roku uchwały w sprawie FRR zgodnej 

z porozumieniami, zamrożenia cen na usługi świadczone rolnikom indywidualnym do 

czasu systemowego uregulowania cen w rolnictwie, powołania niezawisłej komisji do 

kontroli fi nansowej FRR oraz wycofania z Sejmu ustawy o samorządzie rolniczym112. 

Poinformowano o powołaniu specjalnej grupy, w skład której wchodzili m.in. Józef 

Ślisz, Sylwester Bagiński i Henryk Góra, która miałaby zająć się negocjacjami powyż-

szych kwestii. Jednocześnie zalecono wszystkim Wojewódzkim Komitetom Założyciel-

skim utrzymanie gotowości strajkowej w sprawie niepłacenia III raty podatku113. 

Stanowcze postawienie sprawy opłaciło się. 17 sierpnia odbyły się w Ministerstwie 

Rolnictwa rozmowy wydelegowanej grupy negocjatorów NSZZ RI „Solidarność” 

z wiceministrem Zdzisławem Grochowskim. Zdecydowano, że Radzie Ministrów 

przedłożony zostanie nowy projekt ustawy, którego zapisy zgodne będą z porozumie-

niami rzeszowskimi, a także dołożone będą wszelkie starania, aby nowe zasady zarzą-

dzania FRR odniosły się już do pieniędzy zebranych z III raty podatkowej. W kwestii 

podwyżek cen ustalono, że należy zakończyć z ich żywiołowym podnoszeniem. Ceny 

na usługi dla rolników do czasu systemowego uregulowania i ustalenia cennika miały 

zostać zamrożone. Ponadto do 15 września 1981 roku ministerstwo miało przedsta-

wić raport o wykorzystaniu środków FRR w okresie od 1 stycznia 1978 do połowy 

1981 roku. W protokole ustaleń zapisano także, że „przedstawiciele NSZZ RI »Soli-

darność« wyrazili pogląd, że ustawa o samorządzie rolniczym byłaby aktem całko-

wicie zbędnym. Odrodzenie samorządności na wsi powinno dokonywać się w opar-

ciu o nowe ustawy: o radach narodowych, związkach zawodowych, spółdzielczości 

i prawie bankowym”. Co za tym idzie, delegacja OKZ proponowała jak najszybsze 

111 Ibidem.

112 „Biuletyn Informacyjny OKZ NSZZ RI »Solidarność«” nr 2, 16 VII-2 VIII 1981.

113 Dąbrowski, Solidarność..., s. 90-92.
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ich uchwalenie. Podpisanie protokołu korzystnego dla rolników oraz jego ogłoszenie 

w prasie było warunkiem odwołania przez OKZ NSZZ RI „Solidarność” planowanej 

akcji protestacyjnej niepłacenia III raty podatkowej114. 

Decyzja ta została przyjęta z mieszanymi uczuciami. Niektóre ogniwa związku 

otwarcie krytykowały jej podjęcie. WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Toruniu, obradu-

jąc w poszerzonym składzie, skrytykował wynik negocjacji, twierdząc, że ustalenia 

niezgodne są z porozumieniami rzeszowsko-ustrzyckimi oraz uchwałami samego 

OKZ. Odwołanie akcji protestacyjnej uznano ze nieuzasadnione i zażądano zwołania 

specjalnego zjazdu OKZ. Zaprotestowano także przeciwko wprowadzaniu podwyżek 

cen bez odpowiedniego zabezpieczenia rekompensat dla rolników.

Sukces negocjacji i tak obrócił się wkrótce wniwecz po tym, jak CZKiOR oświad-

czył 27 sierpnia, że nie zamierza rezygnować z wpływów z FRR, a co więcej nie ma 

zamiaru rozliczać się ze środków wydanych przez ostatnie 3 lata ani przystać na 

zamrożenie cen za usługi.115 Akcja ta miała poparcie rządu, który w tym samym cza-
sie wycofał się z uprzednio przyjętych zobowiązań. W tej sytuacji OKZ podtrzymał 
decyzję o rozpoczęciu strajku – wstrzymanie się od zapłaty III raty podatku uznane 
zostało za statutowy obowiązek wszystkich członków NSZZ RI „Solidarność”. We 
wrześniu trwały zakulisowe negocjacje w sprawie porozumienia, których efektem 
było spotkanie 23 września 1981 roku przedstawicieli Prezydium OKZ i Komisji do 
spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich z zespołem pod przewodni-
ctwem Andrzeja Kacały. Strona rządowa poinformowała, że 23 września 1981 roku 
premier podpisał uchwałę o wykorzystywaniu FRR zgodnie z decyzją walnego zebra-
nia rolników wsi. Informacja ta została podana do wiadomości publicznej, z podkre-
śleniem, że dotyczy to także składek z pierwszego półrocza, które nie zostały jeszcze 
rozdysponowane. Ponadto minister przedstawił pisemny raport na temat użytkowa-
nia środków z FRR za okres ostatnich trzech lat. Wreszcie na skutek interwencji rzą-
dowej CZKiOR wydał wszystkim WZKiOR polecenie weryfi kacji podwyżek w SKR. 
Jeżeli podwyżka dokonana była bez przedstawicieli Związku lub nastąpiła po 15 lip-
ca, należało ją anulować. Ustalono, że rolnicy biorący udział w akcji protestacyjnej 
nie zostaną obciążeni odsetkami wynikającymi ze zwłoki w płatności – termin spłaty 
III raty został przesunięty na 3 października. OKZ odwołał akcję protestacyjną116. 

OKZ nie ograniczał się do działania na tym jednym polu, ale interweniował oraz 
zgłaszał poprawki do wielu innych projektowanych ustaw. Między innymi zajmowano 
się projektem rozporządzenia w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń mienia w gospo-
darstwach rolnych opracowanym przez centralę Państwowego Zakładu Ubezpieczeń117.

114 Dąbrowski, Solidarność..., s. 92-93.

115 Żochowski, Związki..., s. 236.

116 AIPN BU 0717/8, k. 220, druk ulotny; Żochowski, Związki..., s. 247-248.

117 AKK, Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń mienia w gospodar-

stwach rolnych, 17 X 1981.
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Stanowisko OKZ w sprawach perspektyw rozwoju produkcji rolnej przyjęto na 
posiedzeniu w Warszawie 13 września 1981 roku. Zwracano uwagę na kilka aspektów 
– potrzebę przeprowadzenia reformy gospodarczej i samorządowej według propo-
zycji NSZZ „Solidarność”, zmianę skali produkcji środków na potrzeby wsi, które 
trzykrotnie przekraczały dotychczasową podaż; ceny na produkty rolne miałyby być 
ustalane w trybie negocjacji (przynajmniej raz na kwartał). Podwyżki powinny mieć 
charakter kroczący, co zapobiegałoby skokowi cen w mieście i załamaniu produkcji 
na wsi. Postulowano wstrzymanie dotacji, których dotychczasowy rozdział był źród-
łem niesprawiedliwego zróżnicowania i utrzymywał jednostki nieefektywne i marno-
trawiące przydzielane środki. Opowiadano się przeciw wymianie towarowej (środki 
produkcji za produkty rolnicze). Promowano idee uwolnienia rynku, rozbicie mono-

polu w skupie oraz przetwórstwie118. 

Mimo pewnych sukcesów na innych polach związek nie wyszedł z fazy zawiro-

wań organizacyjnych i personalnych, które blokowały szybki rozwój organizacji. 

Na obradach OKZ, które odbyły się 1 sierpnia 1981 roku, uznano wniosek sali, 

zgodny z opinią prof. Stelmachowskiego, o przesunięciu terminu zjazdu krajowe-

go NSZZ RI ze względu na potrzebę załagodzenia konfl iktów regionalnych. Nie 

przełożono natomiast wyborów wojewódzkich, ponieważ w wielu miejscach już 

się rozpoczęły. Przedstawiono nowe zasady organizowania wyborów na zjazd. Po-

wołano także 13-osobową Krajową Komisję Wyborczą. Ustalono, że w zjeździe 

weźmie udział 500 delegatów.

Chwilowe porozumienie osiągnięte wcześniej przy wsparciu Kościoła nie mogło 

zatrzymać ruchów odśrodkowych w związku. W dniach 15-16 sierpnia w Tryszczy-

nie koło Bydgoszczy na spotkaniu działaczy związkowych z 8 województw, głównie 

reprezentantów nurtu „Solidarności Chłopskiej”, powołano Radę Porozumiewawczą 

Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. W jej skład we-

szli Roman Bartoszcze (Bydgoszcz), Adam Konopacki (Wałbrzych), Roman Pietroń-

ski (Tarnobrzeg), Wojciech Obernikowicz (Włocławek), Marek Milejski (Elbląg), An-

drzej Wołowski (Bydgoszcz) i Władysław Iżewski (Lublin). W zjeździe uczestniczyli 

też m.in. Stanisław Helski i Stanisław Janisz. Wytworzenie konkurencyjnego ośrodka 

skalkulowane było na przeprowadzenie zmian wewnątrz OKZ, w którym niektórzy 

działacze stopniowo tracili wpływy i chętnie widzieliby odsunięcie od władzy Jana 

Kułaja, Piotra Baumgarta i Gabriela Janowskiego, których nie uznawano za prawdzi-

wych reprezentantów środowiska chłopskiego gotowych prowadzić niezależną poli-

tykę. Rada Porozumiewawcza otwarta była dla wszystkich struktur wojewódzkich. 

W założeniu dążono do faktycznego przywrócenia stanu organizacyjnego, który za-

pisany był w statucie NSZZ RI „Solidarność” przed zmianami wprowadzonymi na 

118 AKK, Stanowisko OKZ NSZZ RI „Solidarność” w kwestii opłacalności i perspektyw produkcji rolnej przyjęte w Warszawie 

w dniu 13 IX 1981.
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zjeździe 9-10 maja 1981 roku w Szczecinie, tj. na zasadach federacji związków woje-

wódzkich zarejestrowanych i posiadających własną osobowość prawną119. Krok ten 

zastał odczytany przez pozostałych członków OKZ jako secesja i świadome działanie 

szkodzące jedności związku. 

Na zjeździe OKZ 12-13 września 1981 roku doszło do ostrych sporów między 

zwolennikami dwóch koncepcji funkcjonowania związku: centralistycznej i fede-

ralistycznej. Postawiono problem walki o jedność ruchu związkowego. Zaapelował 

o nią profesor Stelmachowski. Inni delegaci zwrócili się do przedstawicieli Bydgosz-

czy o wyjaśnienie motywów kierujących powołaniem Rady Porozumiewawczej. Sta-

nisław Mojzesowicz wyjaśnił, że Rada nie działa na szkodę związku, a jedynym jej 

celem jest konsolidacja ruchów chłopskich. Wyjaśnienia uznano za niezadowalające 

i OKZ większością głosów przyjął uchwałę, w której uznawał Radę Porozumiewaw-

czą za ciało działające w sprzeczności ze statutem związku. Wezwano władze orga-

nizacji wojewódzkich i gminnych, których członkowie weszli w skład Rady, o odstą-

pienie od tej działalności. Osoby, które nie zastosują się do tego wezwania w ciągu 

miesiąca, miały utracić mandat na Zjazd Krajowy. W celu uregulowania sporu OKZ 

powołał Komisję Statutową do rozpatrzenia propozycji zmiany statutu i struktury or-

ganizacyjnej. W skład tego ciała wybrani zostali: Jan Antoł, Roman Bartoszcze, Piotr 

Baumgart, Witold Hatka, Gabriel Janowski, Jan Kułaj, Ryszard Lewandowski, Kamil 

Matuszewski, Zdzisław Ostatek120.

W takiej sytuacji rozłam stał się faktem dokonanym. 10 października 1981 roku 

w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym Radę Porozumiewawczą przekształco-

no w Krajową Komisję Porozumiewawczą Niezależnych Samorządnych Chłopskich 

Związków Zawodowych „Solidarność” (KKPNSChZZ). Do jej kierowania utworzo-

no Sekretariat, którego przewodniczącym został Wojciech Obernikowicz, a poza 

nim w jego składzie znaleźli się: Roman Bartoszcze (Włocławek), Władysław Iżew-

ski (Lublin), Adam Konopacki (Wałbrzych), Jan Kozłowski (Tarnobrzeg), Eugeniusz 

Manduk (Szczecin), Marek Milejski (Elbląg), Roman Pietroński (Tarnobrzeg), Stani-

sław Szydłowski (Legnica) oraz Andrzej Wołowski (Bydgoszcz)121. Nowa struktura 

wyróżniała się między innymi bardziej otwartym stosunkiem na współpracę z ZSL, 

co było zapewne w dużej mierze efektem konfl iktu z OKZ. Na spotkaniu Oberniko-

wicza z prezesem ZSL Stefanem Ignarem 24 października 1981 roku w Warszawie 

przedstawiciel KKP mówił m.in., że NSChZZ nie dąży do odgrywania roli siły poli-

tycznej – to zadanie ZSL. W kwestii OKZ wyrażał opinię, że jest strukturą nieudaną, 

powstałą na skutek manipulacji statutem i o wiele mniej efektywną w stosunku do 

119 AIPN BU 0717/8, Informacja operacyjna ze źródła „Redaktor”, 18 VIII 1981, k. 82-83; Dąbrowski, Solidarność..., s. 47.

120 AKK, Uchwała OKZ NSZZ RI „Solidarność” z dnia 13 IX 1981 w sprawie umocnienia jedności organizacyjnej Związku 

i zapobieżenia próbom jej rozbijania.

121 Dąbrowski, Solidarność..., s. 47.
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organizacji federacyjnej. Od tamtego czasu kierownictwo „Solidarności Chłopskiej” 

było w stałym kontakcie z władzami ZSL122. Na spotkaniu 24 października 1981 roku 

Sekretariat przyjął program działania opierający się na kilku założeniach: uczestni-

ctwa tylko faktycznych rolników i producentów rolnych, charakterze federacyjnym 

związku, otwartości dla działaczy wszelkich rolniczych związków zawodowych chcą-

cych wystąpić z OKZ.

Jednocześnie przez prawie cały 1981 rok oprócz NSZZ RI „Solidarność” funkcjo-

nował także Krajowy Komitet Założycielski NSZZR „Solidarność Wiejska”, który nie 

uznał rezultatów zjazdu zjednoczeniowego w Poznaniu. Jako główną motywację tych 

posunięć podawano niezgodę na akceptację zapisu o przewodniej roli PZPR. „Soli-

darność Wiejska” atakowała OKZ NSZZ RI „Solidarność” i Kułaja, m.in. za młody 

wiek i brak doświadczenia. „Solidarność Wiejska” ciągle toczyła batalię o własną reje-

strację składając 24 czerwca 1981 roku kolejne zażalenie na wyrok sądowy. W związ-

ku działali m.in.: Henryk Bąk, Stanisław Adamczyk, Franciszek Graboś, Jan Kozłow-

ski; ostatecznie związek został zarejestrowany dopiero 18 listopada 1981 roku.

122 AIPN BU 0717/8, Informacja operacyjna ze źródła „Konrad”, 9 XI 1981, k. 90.

Delegacja związkowa składa wieniec na grobie Wincentego Witosa.

Po lewej obok Jana Kułaja Stanisław Mierzwa. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Obrady OKZ NSZZ RI „Solidarność” 17-18 października w Wierzchosławicach. Na pierwszym planie 

stoją (od prawej) Gabriel Janowski, Piotr Dąbrowski i Tadeusz Szymańczak. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Pojawiały się także różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Na przykład w Rzeszo-

wie powołano 18 sierpnia 1981 roku Komisję Koordynacyjną Polski Południowo-

Wschodniej, w skład której weszli działacze z Krosna, Przemyśla i Rzeszowa, m.in.: 

Józef Pelc, Ludwik Pełka, Henryk Cząstka, Tadeusz Bosak. Za cel stawiano sobie 

realizację takich postulatów jak dysponowanie FRR czy ukrócenie podwyżek SKR. 

Wstrzymywano się od płacenia III raty podatku i poszukiwano nowych form sku-

tecznego protestu123.

W dniach 17-18 października 1981 roku w Wierzchosławicach odbył się kolejny 

zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność”. Omówiono sytuację w kraju, współpracę z „So-

lidarnością” oraz krytycznie oceniono działania rządu, który z jednej strony torpe-

dował realizację porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, a z drugiej obarczał rolników 

winą za pogarszającą się sytuację na rynku zaopatrzenia124. OKZ był nawet zmuszony 

uchwalić ofi cjalne stanowisko w sprawie wyżywienia narodu. Stwierdzano w nim, 

że OKZ „wyraża głębokie zaniepokojenie stanem wyżywienia naszego narodu, jak 

również nastrojami panującymi w środowisku miejskim. Oświadczamy, że związek 

nasz nie jest odpowiedzialny za dzisiejsze braki żywności. Na zagrożenie taką sytua-

cją rolnicy wskazywali od początku tworzenia swej organizacji”. Zapewniono także, 

że zabiegi propagandowe władz mające na celu obciążenie NSZZ RI brakami rynko-

wymi oraz próba przypisania związkowi prowadzenia akcji na rzecz przetrzymywa-

nia żywności jest kłamstwem. Machinacje władz miały na celu skłócenie związków 

rolniczych oraz robotniczych. Dlatego NSZZ RI zwróciło się do „Solidarności” ro-

botniczej o skuteczną kontrolę skupu i dystrybucji żywności, sprawiedliwy jej podział 

i zapobieganie marnotrawstwu. Władze wezwano do zaprzestania ataków propagan-

dowych oraz podjęcia decyzji o zwiększeniu produkcji przemysłowej na rzecz wsi 

(maszyn i narzędzi, pasz, węgla, materiałów budowlanych itp.). OKZ zażądał także 

rozmów z premierem w sprawie wyżywienia narodu125.

Sprawa ta była podnoszona na nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium OKZ po-

święconemu kryzysowi żywnościowemu. Zgodnie skrytykowano rządowy projekt 

wymiany towarowej, którego wprowadzenie spowodowałoby konfl ikt na linii wieś-

miasto. Spotęgowałoby to i tak już silne nastroje antychłopskie. Dodatkowo wytyka-

no jeszcze jeden błąd. Otóż dla mieszkańców wsi przeznaczono towary konsumpcyj-

ne trwałego użytku (tj. meble, telewizory itp.) za 9,5 mld zł, a jednocześnie wartość 

przekazanych środków produkcji rolnej wynosiła zaledwie 1,6 mld zł. W rezultacie 

rozpoczęto przygotowania do strajku. 29 października 1981 roku OKZ zorganizował 

w siedzibie Zarządu Regionu Mazowsze konferencję na temat sytuacji żywnościowej 

w kraju. Skrytykowano m.in. pomysły władz na walkę ze spekulacją. Według przed-

123 AIPN Rz 053/59, t .6, Uchwała z 18 VIII 1981, k. 83.

124 Dąbrowski, Solidarność..., s. 50.

125 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 46, 19-25 X 1981, s. 304.
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stawicieli związku zamiast w prawdziwych przestępców przepisy uderzają w chło-

pów, którzy starają się sprzedać żywiec. Zdaniem OKZ władze o wiele większą wagę 

przywiązują do rzekomych przestępstw rolników niż do np. czarnorynkowego obrotu 

produktami i materiałami na potrzeby rolnictwa. OKZ zaprezentował swoją dezapro-

batę dla działań władz, wycofując swój udział z komisji mieszanej, która była inicjaty-

wą wicepremiera Mieczysława Rakowskiego126.

Tymczasem OKZ nie uwolnił się od problemów personalnych, czego skutkiem 

była kolejna reorganizacja oraz wcześniejsze usunięcie z Prezydium OKZ Józefa Te-

ligi i Jarosława Nanowskiego. Poważny konfl ikt tym razem pojawił się między Ja-

nem Kułajem a Piotrem Baumgartem i Gabrielem Janowskim. Kułaj był ciągle na 

tyle popularny, że odpierał stawiane mu zarzuty bez utraty silnej pozycji (planowano 

m.in. przeprowadzenie kontroli fi nansowej w związku). Na arenie publicznej podbu-

dowywał ją wygłaszaniem silnie antyrządowych przemówień127. Na ostatnim posie-

dzeniu OKZ przed wprowadzeniem stanu wojennego, które miało miejsce w dniach 

21-22 listopada 1981 roku w Santoku, zajęto się analizą sytuacji, w jakiej znalazł się 

związek i rozgrywkami personalnymi. Z władz związku odeszli lub zostali usunięci: 

Gabriel Janowski, Piotr Baumgart, Marian Wiak, Jan Ciosek oraz trzy kolejne osoby. 

Tym samym Kułaj uwolnił się od wewnętrznej opozycji w związku i pozostał liderem 

OKZ128. Niestety, jedność rolniczego ruchu związkowego cały czas stała pod znakiem 

zapytania. Stopniowo stawał się on coraz bardziej rozdrobniony. Było to spowodowa-

ne m.in. faktem, że „Solidarność” rolnicza nie miała przywódcy na miarę Lecha Wa-

łęsy, a Kułaj, który przed wprowadzeniem stanu wojennego tracił resztki autorytetu, 

nie był w stanie odgrywać roli „rolniczego Wałęsy” – symbolu związku.

Koniec roku upłynął pod znakiem strajków prowadzonych przez działaczy rolni-

czych związków zawodowych. Bezpośrednią przyczyną zaostrzenia sytuacji było przy-

jęcie przez rząd decyzji, której NSZZ RI „Solidarność” było zdecydowanie przeciw-

ne. 23 października 1981 roku w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie 

między przedstawicieli związku i resortu. Padła propozycja wprowadzenia sprzedaży 

wiązanej w stosunku 5:1 (za żywność wartą 5 tys. zł odpłatą miał być talon na artykuły 

przemysłowe wartości 1000 zł). Było to niezgodne z wcześniejszymi programowymi de-

klaracjami związku, a co za tym idzie propozycja została odrzucona129. Mimo to rząd po-

stanowił 1 listopada 1981 roku wprowadzić przepisy o zastosowaniu sprzedaży wiązanej. 

Sprawa stawała się z dnia na dzień coraz bardziej palącą kwestią. 4 listopada 1981 roku 

odbyło się posiedzenie Prezydium OKZ poświęcone tylko problemowi sprzedaży wiąza-

nej wprowadzonej przez rząd. Ofi cjalne stanowisko OKZ brzmiało następująco: „Decy-

126 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 48, 29 X-1 XI 1981, s. 206.

127 AIPN BU 0717/8, Notatka służbowa ze źródła TW „Adam”, Szczecin, 27 X 1981, k. 98.

128 Dąbrowski, Solidarność..., s. 50.

129 AKK, Stanowisko OKZ NSZZ RI „Solidarność” w kwestii opłacalności i perspektyw produkcji rolnej przyjęte w Warszawie 

w dniu 13 IX 1981; Żochowski, Związki..., s. 263.
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Piotr Baumgart. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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zja wprowadzenia wiązanej sprzedaży towarów przemysłowych i skupu żywca [...] ma-

jąca zaktywizować skup żywca nie likwiduje przyczyn jego zahamowania, jakimi są brak 

spokoju społecznego oraz postępująca infl acja. Grozi natomiast skłócenie wsi i miasta, 

a także dyskryminuje rolników produkujących inne niezbędne artykuły żywnościowe 

jak np. mleko [...] Nie możemy dopuścić do zniszczenia naszego rolnictwa przez dosta-

wy obowiązkowe bądź rekwizycje. Odwlekanie rozwiązań problemów rolnictwa grozi 

katastrofą”. Prezydium OKZ zwróciło się do Komisji Krajowej „Solidarności” o zwołanie 

specjalnego, wspólnego zebrania poświęconego kwestii kryzysu żywnościowego130.

Kryzys żywnościowy oraz propaganda władz sprawiały, że pogarszał się wizeru-

nek mieszkańców wsi oraz związków zawodowych rolników. Z badań prowadzonych 

przez socjologów wynikało, że wielu mieszkańców miast uważało, że na wsi żyje się 

lepiej, bo nie ma tam problemu z dostępem do żywności. Tendencja ta była bardzo 

silna w 1981 roku, co było wynikiem niedoborów na rynku. Wpłynęło to między 

innymi na pojawienie się antagonizmów na linii miasto-wieś. Na wsi ponad 66 proc. 

badanych było przeciwnikami dostaw obowiązkowych. W tym czasie 65 proc. miesz-

kańców miast opowiadało się za wprowadzeniem tego drastycznego środka, aby wy-

ciągnąć żywność ze wsi do miasta. Sytuacja ta odbiła się oczywiście na postrzeganiu 

NSZZ RI „Solidarność”. Gdy w 1980 roku poparcie społeczeństwa dla idei stworzenia 

rolniczego odpowiednika NSZZ „Solidarność” sięgało 90 proc., to rok później odse-

tek osób wyrażających takie przekonanie spadł do 60 proc. (Chociaż na marginesie 

warto zaznaczyć, że poparcie dla działań NSZZ „Solidarność” także spadło między 

rokiem 1980 a 1981.) Jak obrazowo stwierdzili autorzy badań socjologicznych na ten 

temat: „Wyczekujący w kolejce na realizację swego przydziału kartkowego mieszczuch 

zazdrościł chłopu, któremu »samo rośnie«, i zaczynał przemyśliwać, jak sprawić, by 

chłop skuteczniej się z nim dzielił131. Oczywiście życie na wsi nie było tak bajkowe, jak 

się wydawało mieszkańcom miast. Jednak pojawienie się tego niekorzystnego stereo-

typu było faktem, chociaż rolnicy rzeczywiście byli grupą społeczną, która najmniej 

narzekała na problem braku żywności.

Na marginesie kryzysu żywnościowego warto także spojrzeć na to, jak członkowie 

NSZZ RI „Solidarność” postrzegali genezę konfl iktu między władzami a niezależ-

nymi związkami zawodowymi. Była to bowiem grupa, która z całego społeczeństwa 

miała najbardziej krytyczne spojrzenie na rząd. Wśród członków NSZZ „Solidar-

ność” 47 proc. uważało, że za kryzys gospodarczy i polityczny odpowiedzialny jest 

rząd, natomiast wśród członków NSZZ RI „Solidarność” sądziło tak prawie 60 proc. 

badanych. Nikt nie był tak krytyczny wobec władz132. Również członkowie NSZZ RI 

130 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 49, 2-4 XI 1981, s. 206.

131 K. Jasiewicz, A. Mokrzyszewski, Relacje wieś-miasto jako podłoże kryzysu i konfl iktu, w: Polacy ‘81. Postrzeganie kryzysu 

i konfl iktu, praca zbiorowa pod red. W. Adamskiego, Warszawa 1996, s. 74-75.

132 A. Mokrzyszewski, Społeczna ocena władzy i „Solidarności”, w: Polacy ‘81..., s. 88.
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Lista postulatów strajkowych w Siedlcach. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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wyrażali największe poparcie dla działalności związków zawodowych, w tym także 

dla NSZZ „Solidarność”.

Efektem konfl iktu na linii władze – związek było powstawanie coraz to nowych 

ognisk strajkowych. Konfl ikty i strajki o charakterze lokalnym wybuchały już wcześ-

niej. 25 października 1981 roku w Łochowie rolnicy rozpoczęli okupację Domu Kul-

tury, żądając rozparcelowania ziemi należącej do PGR Turno, który posądzany był 

o niegospodarność. Od 13 października trwał strajk w Zakładzie Rolnym w Lubogó-

rze należącym do Kombinatu PGR w Świebodzinie (przyczyną było zwolnienie prze-

wodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” Zbigniewa Kłosowskiego). W akcję włączyli 

się działacze zarówno NSZZ „Solidarność”, jak i NSZZ RI „Solidarność”, a cały strajk 

nabrał charakteru regionalnego. Drogą negocjacji próbował strajk zgasić wicemini-

ster Kacała, który rozmawiał z RKS od 27 października.133

Najważniejszy strajk rozpoczął się 5 listopada w Siedlcach, gdzie doszło do okupa-

cji budynku organizacji młodzieżowych134. Protest ten nabrał znaczenia ogólnokra-

jowego. Strajkujący żądali m.in. konstytucyjnego zagwarantowania nienaruszalności 

indywidualnej własności ziemi, prawa jej dziedziczenia i swobodnego obrotu. Co 

więcej, stawiali postulat, aby jedynym reprezentantem wsi stały się zebrania ogólno-

wiejskie, które wyłaniałyby swoich przedstawicieli w wyborach tajnych i demokra-

tycznych. W odpowiedzi na zaniedbanie i marnotrawstwo żądano wydania nakazu 

sprzedaży źle użytkowanej ziemi PGR i RSP rolnikom indywidualnym. W innych 

punktach żądano m.in.: reformy systemu ubezpieczeń, nauki religii w szkołach, od-

stąpienia od sprzedaży wiązanej itd. Do strajkujących 9 listopada 1981 roku przyby-

ła delegacja Zarządu Regionu Mazowsze, której członkowie zapoznali się z 27 po-

stulatami i ustalili, że sprawa będzie podjęta przez „Solidarność”. Tego samego dnia 

przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Akcji Protestacyjnej pojawili się na posie-

dzeniu Prezydium WK ZSL w Siedlcach, którego członkowie uznali słuszność więk-

szości postulatów. Poparcie dla akcji przekazały m.in. Zarządy Wojewódzkie NSZZ 

RI „Solidarność” z Białej Podlaskiej oraz Ciechanowa. Dzień później sprawa strajku 

omawiana była na posiedzeniu Prezydium OKZ, które poparło postulaty strajkują-

cych. Wezwano zarządy wojewódzkie do wsparcia akcji i wysłania przedstawicieli. 

Poparcia udzielił także MKZ w Siedlcach135. 12 listopada 1981 roku rzecznik praso-

wy Wojewódzkiego Komitetu Akcji Protestacyjnej odniósł się do pojawiających się 

w gazetach informacji na temat brutalności strajkujących: „Okupacja budynku jest 

stosunkowo łagodną formą protestu i nie przynosi żadnych strat gospodarczych [...] 

koronnym argumentem partyjnej propagandy jest sprowadzenie naszego protestu do 

próby przejęcia budynku”. 13 listopada 1981 roku w Warszawie odbyły się rozmo-

133 P. Zwiernik, Konfl ikt w Lubogórze, „Biuletyn IPN” 2005 nr 7-8.

134 Żochowski, Związki..., s. 265.

135 Ibidem, s. 265-268.
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wy między przedstawicielami OKZ (m.in. Gabriel Janowski), delegacją strajkujących 

z Siedlec i delegacją rządową pod kierownictwem wiceministra Kacały. Dzięki roz-

mowom udało się ustalić, że OKZ podejmie rozmowy w sprawie postulatów ogól-

nopolskich, a sprawy lokalne będą negocjowane przez przedstawicieli strajkujących 

rolników. Przedstawiciele NSZZ RI mieli także wejść w skład jednej z grup negocja-

cyjnych NSZZ „Solidarność”. 14 listopada Ogólnopolski Komitet Akcji Protestacyjnej 

NSZZ RI „Solidarność” w Siedlcach prosił wszystkie Wojewódzkie Komitety Założy-

cielskie w kraju o poparcie ich akcji przez rozpowszechnianie stawianych postulatów 

oraz wysyłanie delegatów. 15 listopada w Siedlcach znajdowali się już przedstawiciele 

14 województw. Tego dnia odbył się wiec na stadionie KS „Pogoń”, w którym wzięło 

udział kilkaset osób. Gabriel Janowski mówił o demokratycznych wyborach do rad 

narodowych, o konieczności przestawienia produkcji przemysłowej na rzecz rolni-

ctwa i społecznej kontroli gospodarki żywnościowej136. 16 listopada ogólnopolską 

akcję protestacyjną w Siedlcach poparła Komisja OKZ NSZZ RI „Solidarność” do 

spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. W nocy odbyło się spotka-

nie członków tej komisji i przedstawicieli protestujących z Siedlec. Ustalono, że nie 

trzeba dążyć do nowych porozumień z rządem, należy za to z determinacją zmierzać 

do wyegzekwowania litery porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i bydgoskich. Człon-

ków Komisji włączono do Komitetu Protestacyjnego w Siedlcach. Zaapelowano do 

rolników w całej Polsce o wsparcie Siedlec fi nansowo i żywnościowo. Proszono także 

o ogłoszenie gotowości protestacyjnej. 18 listopada do strajkujących przybyli Gabriel 

Janowski, Piotr Baumgart oraz Jan Kułaj.

Kolejne ogniska strajku pojawiły się w Toruniu. 12 listopada 1981 roku rozpoczę-

to strajk okupacyjny w przedsiębiorstwie „Cukrownie Toruńskie”, a tamtejszy WKZ 

NSZZ RI „Solidarność” przekształcił się w komitet strajkowy. Strajkujący oświadczyli, 

że protest jest wynikiem zdeterminowania, którego powodem jest łamanie postano-

wień umów zawartych między rolnikami i władzami w Rzeszowie, Ustrzykach i Byd-

goszczy. Ich główne postulaty dotyczyły uznania przez sejm porozumień rzeszowsko-

ustrzyckich jako najważniejszej umowy społecznej, a co za tym idzie postanowienia 

te powinny być realizowane. Obok tego stawiano inne żądania natury socjalnej, ale 

także dopominano się dostępu do środków masowego przekazu oraz lokali potrzeb-

nych do prowadzenia działalności związku. Inna duża akcja strajkowa miała miejsce 

w Świdnicy, gdzie 17 listopada rolnicy zajęli budynek WZKiOR.

OKZ uchwałą z 21 listopada 1981 roku wezwał wszystkie ogniwa związku do pro-

wadzenia jednolitej akcji protestacyjnej z żądaniem realizacji porozumień rzeszowsko-

ustrzyckich i bydgoskich. Do koordynacji ogólnopolskiej akcji upoważnione zostało 

Prezydium OKZ, używające w czasie strajku nazwy Prezydium Ogólnopolskiego Ko-

136 „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” nr 52, 12-15 XI 1981, s. 207.
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mitetu Strajkowego. Strajki w Siedlcach, Toruniu i Świdnicy wskazano jako popierają-

ce działalność OKZ. W całym kraju utrzymano gotowość strajkową, jednak jakakol-

wiek zmiana formy akcji protestacyjnej, jej zakończenie lub rozpoczęcie powinno być 

uprzednio skonsultowane i zaakceptowane przez OKS. Gotowość strajkowa miała być 

manifestowana wywieszeniem fl ag narodowych oraz nasiloną akcją ulotkową i propa-

gandową. Stali łącznicy mieli dyżurować w lokalach WKS. W przypadku braku postępu 

w rozmowach planowano przystąpienie do strajku kroczącego, obejmującego pikieto-

wanie budynków administracyjnych, okupację wybranych obiektów z wyłączeniem 

administracyjnych oraz blokadę dróg publicznych. Na terenie całego kraju w takim 

wypadku nastąpiłoby wstrzymanie wszelkich płatności zobowiązań fi nansowych oraz 

blokada ostrzegawcza budynków administracji państwowej. W przypadku zerwania 

rozmów planowano pełną okupację wszystkich budynków administracyjnych.

Watro zauważyć, że w przeciwieństwie do robotników i mieszkańców miast rolni-

cy mieli mniejsze możliwości prowadzenia akcji protestacyjnych. Musieli wymyślić 

własne skuteczne metody strajkowania. Protesty były najczęściej podejmowane na 

szczeblu lokalnym i przyjmowały trojaki charakter. Najbardziej znane były akcje pole-

gające na odmowie płacenia III raty podatku gruntowego. Uchwała OKZ, która zapo-

czątkowała cały protest, została szybko wprowadzona w życie w 32 województwach. 

Protest rolników woj. siedleckiego przeciw nieuczciwym komasacjom

w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Fot. Wojciech Łączyński
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Akcja była podejmowana przez członków NSZZ RI, ale w niektórych województwach 

(rzeszowskie, zamojskie, łomżyńskie, piotrkowskie, toruńskie i gorzowskie) udało się 

pójść o krok dalej i zobowiązano wszystkich sołtysów będących członkami NSZZ 

RI „Solidarność” do nieprzyjmowania podatków. Protestowi towarzyszyły różnego 

rodzaju zabiegi propagandowe. W wielu miejscach rozdawano ulotki oraz np. malo-

wano na budynkach publicznych napisy („Nie oddawać podatku gruntowego”, „Rząd 

nie pozwala rolnikom wyżywić narodu”, „Rząd oszukuje chłopów”).

Drugi rodzaj protestu polegał na przejmowaniu ziemi będącej własnością sektora 

gospodarki uspołecznionej. W Człuchowie (Słupskie) w sierpniu 1981 roku 23 rolni-

ków użyło ciągników do zablokowania budynku Urzędu Gminy z żądaniem przydziału 

500 ha ziemi znajdującej się w gestii Człuchowskiego Kombinatu Rolniczo-Przemy-

słowego. W tym samym województwie i miesiącu rolnicy podobną akcję rozpoczęli 

w Sławnie, żądając gruntów RSP. W październiku 1981 roku w Janikowie (Bydgoskie) 

100 rolników blokowało Urząd Gminy ciągnikami i samochodami, domagając się od-

dania rolnikom 160 ha należących do PGR i RSP. Często decydowano się po prostu 

wtargnąć na ziemię należącą do PGR czy RSP oraz innych podmiotów. Na przykład 

w Tuszowie (Rzeszowskie) zajęto 75 ha ziemi WSK Mielec i wytyczono na jej terenie 

działki. W Łazach (Przemyskie) zajęto 50 ha należących do PGR Gruszowice. W Bru-

dzewicach (Szczecińskie) zagrożono strajkiem w przypadku nieudostępnienia rolnikom 

indywidualnym 70 ha ziemi tamtejszej RSP. W Małaszowie (Legnickie) ugięto się przed 

postawionymi żądaniami i udostępniono rolnikom indywidualnym 55 ha ziemi będą-

cej własnością RSP w Legnicy, podobnie jak w woj. sieradzkim, gdzie „Solidarności” 

Rolników Indywidualnych przekazano 850 ha ziemi z 8 miejscowych SKR. W Czarnej 

(Krośnieńskie) samowolnie rozparcelowano sprzęt z SKR.

Wreszcie trzecia forma protestu polegała na okupacji budynków użyteczności 

publicznej (siedziby władz lokalnych czy organizacji młodzieżowych) oraz blokady 

dróg. Szczególnie często okupowano także budynki ZSL i WZKiOR. W przypadku 

zajmowania obiektów użyteczności publicznej najlepszym przykładem były Siedlce, 

gdzie 5 listopada 1981 roku rozpoczęto okupację gmachu organizacji młodzieżowych. 

Jednak nie było to jedyne miejsce, gdzie dochodziło do takich protestów. Na przykład 

w Łochowie (Siedleckie) 25 działaczy Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” 

od 25 października okupowało Dom Kultury. W Lublinie 50-osobowa grupa dzia-

łaczy „Solidarności Chłopskiej” Ziemi Lubelskiej od 4 grudnia zajmowała budynek 

WZKiOR. Podobnie w Świdnicy, gdzie około 30 członków NSZZ RI „Solidarność” 

okupowało od 17 listopada budynek WZKiOR. Akcja tego typu rozpoczęła się także 

we Włocławku, gdzie 23 listopada 1981 roku do WZKiOR weszło 50 działaczy. Pro-

testy okupacyjne były także podejmowane w odpowiedzi na naciski władz w związku 

z innymi działaniami strajkowymi; w Zakroczymiu (Warszawskie) od 19 do 24 wrześ-

nia 10 działaczy miejscowego koła okupowało UG. Była to odpowiedź na naliczenie 
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przez władze odsetek za zwłokę w przekazaniu III raty podatku gruntowego. Rolnicy 

indywidualni z województwa siedleckiego przeprowadzili nawet, w dniach 6-10 paź-

dziernika 1981 roku, strajk okupacyjny w warszawskim gmachu Ministerstwa Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej. W Inowrocławiu rolnicy z „Solidarności” zajęli 

budynek, w którym mieścił się Ośrodek Szkolenia Ideologicznego KM PZPR. W Łań-

cucie (Rzeszowskie) 120 osób zajęło budynek przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego, 

w którym mieścił się m.in. Komitet Gminny PZPR. Zorganizowaną akcję okupowa-

nia urzędów gminnych podjęto 6 grudnia w Łukawicy, Nawojowej oraz Starym Sączu 

(Nowosądeckie).

23 listopada 1981 roku w Siedlcach poszerzono skład Komitetu Strajkowego, do 

którego włączyli się przedstawiciele Prezydium OKZ i Komisji do spraw Realizacji 

Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz po jednym przedstawicielu każdego wo-

jewództwa137. 25 listopada przedstawiciele związku spotkali się z wicepremierem Ro-

manem Malinowskim – ustalono, że negocjacje odbędą się w Siedlcach. 27 listopada 

przyjechała tam komisja rządowa kierowana przez wiceministra Andrzeja Kacałę. Po 

wstępnych ustaleniach wyznaczono kolejną turę negocjacji na 4 grudnia. 

137 AKK, Uchwała OKZ NSZZ RI „Solidarność” z dnia 21 XI 1981 w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Strajk rolników w Siedlcach. Inauguracja Wszechnicy Związkowej NSZZ RI „Solidarność”.

Od lewej: Zofi a Józefowicz, prof. Zbigniew T. Wierzbicki i Wanda Pomianowska. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Na nadzwyczajnych obradach OKZ 30 listopada 1981 roku w Domu Chłopa 

w Warszawie opracowano strategię protestacyjną oraz omówiono sprawy dyscypli-

ny w związku. Jan Kułaj negatywnie odniósł się do, jak to określił, dzikich strajków 

w Rzeszowskiem oraz Zamościu, które zostały podjęte wbrew zasadom uchwalonym 

w Santoku. Zdaniem Kułaja strajki te działały na szkodę związku, rozbijając jego jed-

ność oraz niszcząc autorytet OKZ. „Takie prowokacje jak wchodzenie do urzędów 

do niczego nie prowadzą. To jest bezprawie” – twierdził. W obliczu planowanych 

rozmów z rządem profesor Stelmachowski podjął próbę zjednoczenia, przynajmniej 

chwilowego, wszystkich odłamów ruchu i zaproponował, aby do stołu negocjacyjne-

go zasiedli także działacze „Solidarności Wiejskiej” oraz „Solidarności Chłopskiej”, 

jednak jego pomysł nie został przyjęty. OKZ wydał 30 listopada uchwałę zalecającą 

kierownictwom lokalnych komitetów strajkowych podjęcie negocjacji, a po uzyska-

niu konsensusu w sprawach lokalnych zawiesić akcje. Przedłużenie lub rozpoczęcie 

nowej akcji bez pozwolenia OKS miało być traktowane jako naruszenie dyscypliny 

i działanie na szkodę związku138. 

W tym samym czasie strajk zainicjowała także KKP NSChZZ „Solidarność”. 23 li-

stopada członkowie „SCh” Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw rozpoczęli okupację siedziby 

WZKiOR we Włocławku. Postawiono żądania dotyczące m.in. konstytucyjnej gwa-

rancji trwałości i niezależności chłopskich gospodarstw rodzinnych, zmiany ustawy 

o emeryturach rolniczych oraz odwołanie uchwały Rady Ministrów o skupie wią-

zanym zwierząt rzeźnych. 4 grudnia 1981 roku solidarnościowy strajk okupacyjny 

rozpoczęli członkowie NSZZ „Solidarność Chłopska” Ziemi Lubelskiej, zajmując sie-

dzibę WZKiOR w Lublinie139. Rozmowy w Siedlcach wznowiono 8 grudnia, nie przy-

niosły one jednak spodziewanych efektów. Minister nie był skłonny pójść na większe 

ustępstwa niż podpisanie gwarancji realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

W latach 1980-1981 niezależne związki rolników były przedmiotem intensyw-

nych działań prowadzonych przez SB, które jednak nie zawsze przynosiły zadowala-

jące efekty. W listopadzie 1981 roku funkcjonariusze z Rzeszowa upomniani zostali 

za nie dość dobrą pracę z TW – brak nowych werbunków, brak kombinacji opera-

cyjnych i nie dość wytężoną pracę nad członkami OKZ140. SB starała się na bieżą-

co obejmować swoimi działaniami nowo formujące się odłamy ruchu. 26 listopada 

1981 roku założono sprawę, której celem była ochrona Niezależnego Samorządnego 

Chłopskiego Związku Zawodowego „Solidarność” przed wpływami „grup antyso-

138 Żochowski, Związki..., s. 276.

139 AKK, „Biuletyn Strajkowy KKP NSChZZ »Solidarność«”, nr 2, 5 XII 1981; „Biuletyn Strajkowy KKP NSChZZ »Solidar-

ność«”, nr 3, 6 XII 1981.

140 AIPN Rz 053/59, t.1, Pismo zastępcy dyr. Dep. IV MSW płk. mgr. Zenona Płatka do naczelnika wydziału IV KWMO 

w Rzeszowie z 11 XI 1981, k. 317. O słabym rozeznaniu SB w środowisku rolniczym patrz też Iwaneczko, Opór..., s. 125.
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cjalistycznych”141. Między innymi informacje zgromadzone w ramach tych działań 

użyte zostały do zaplanowania – analogicznej do operacji „Renesans” – operacji re-

aktywowania związków zawodowych. W grudniu 1981 roku zastępca dyrektora de-

partamentu IV MSW płk Zenon Płatek wysłał do Komendantów Wojewódzkich MO 

do spraw SB rozkaz podjęcia działań w celu wytypowania kandydatów (w miejsce 

aktualnych działaczy charakteryzowanych jako „radykalnych o wrogich i antysocja-

listycznych postawach”) do objęcia funkcji przewodniczących i członków prezydiów 

OKZ NSZZ RI „Solidarność” i KKP Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związ-

ków Zawodowych „Solidarność”. Podobne działania miały być przeprowadzone ana-

logicznie na szczeblach wojewódzkich i gminnych tych organizacji142. W przypadku 

KKP Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych „Solidarność” 

planowano na początku prowadzenie rozmów z czołowymi działaczami tego odłamu. 

Jednym z nich miał być Stanisław Janisz, który – jak dopisano przy jego nazwisku 

w dokumencie na ten temat – „odmówił rozmów, napisał testament i oświadczył, 

że będzie siedział nawet do końca życia”. Nie wiadomo, czy powstawały takie plany 

w odniesieniu do pozostałych odłamów niezależnego ruchu rolniczego. Z realizacji 

tej koncepcji zrezygnowano, prawdopodobnie ze względu na niechęć do współpracy 

wykazywaną przez działaczy143.

Bilans funkcjonowania związków zawodowych rolników z lat 1980-1981 jest po-

zytywny. Po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się niezależna organizacja reprezentu-

jąca interesy rolników indywidualnych oraz środowiska wiejskiego. Do najważniej-

szych osiągnięć można na pewno zaliczyć wynegocjowanie i egzekwowanie realizacji 

zapisów porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Zawarte w nich postanowienia dawały 

możliwość przeprowadzenia reformy gospodarczej na wsi, podniesienia standar-

du życia, stworzenia warunków do rozwoju samorządności oraz realizacji aspiracji 

rolników. Nawet mimo wprowadzenia stanu wojennego i likwidacji NSZZ RI „So-

lidarność” władze nie mogły cofnąć się z poczynionych ustępstw i musiały nadal 

realizować swoje obietnice. Działalność NSZZ RI „Solidarność” przyczyniła się do 

poprawy warunków życia i pracy na wsi. Było to możliwe dzięki aktywności działa-

czy, którzy starali się zmieniać przepisy niekorzystne dla rolników. Związek walczył 

z łapownictwem i niegospodarnością, przeciwstawiał się marnotrawstwu, które od 

lat było zmorą rolnictwa sektora uspołecznionego. Działalność związku hamowana 

była przez przeciwdziałania ze strony władz – zarówno PZPR, rządu, jak i Służby 

141 AIPN BU 0717/8, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Chłopi”, 26 XI 1981, k. 12. Patrz też: A. Kura, Ocena, 

skala i formy represji wobec działaczy rolniczej „Solidarności”, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu 

Ludowego” nr 23, 2007, s. 172.

142 AIPN Rz 053/59, t.1, Pismo zastępcy dyrektora dep. IV MSW do zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO w Rzeszowie, 

10 XII 1981, k. 356-357.

143 AIPN BU 0717/8, Plan pracy operacyjnej po zagadnieniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnych Samorząd-

nych Chłopskich Związków Zawodowych „Solidarność” na rok 1982, XII 1982, k. 40-44; AIPN BU 0364/285, Analiza 

sprawy operacyjnego rozpracowana krypt. „Francuz”, 13 III 1985, k. 9; Kura, Ocena..., s. 172.
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Bezpieczeństwa, starającej się doprowadzić do zastraszenia działaczy i ich skłócenia. 

Zmorą związku były wewnętrzne antagonizmy oraz podziały, które negatywnie wpły-

wały na jego rozwój. Jednak bezsprzecznie NSZZ RI „Solidarność” przyczynił się do 

pobudzenia inicjatyw społecznych oraz wyzwolenia sił drzemiących w środowisku 

wiejskim, które w latach 1980-1981 rozpoczęło walkę o swoje prawa.

Sztandar wrocławskich rolników z „Solidarności”. Fot. Wojciech Łączyński
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Kościół wobec rolniczej „Solidarności” 

Kościół katolicki i wspierane przezeń chłopskie gospodarstwa rodzinne były po-

strzegane jako dwie główne siły antyustrojowe rozsadzające system PRL. Władzom 

komunistycznym, które ze względów ideologicznych usiłowały wyeliminować religię 

przynajmniej ze sfery życia publicznego oraz dążyły do likwidacji prywatnej włas-

ności ziemi i uspołecznienia rolnictwa, nie udało się osłabić ani tradycyjnej pozycji 

Kościoła hierarchicznego, ani też dominującej roli sektora prywatnego w gospodarce 

rolnej. Ta specyfi ka polskiego realnego socjalizmu znalazła wyraz w okresie przeło-

mowych wydarzeń lat 1980-1981, kiedy stanowisko episkopatu i osobiście Prymasa 

Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w decydujący sposób wpłynęło na powstanie „So-

lidarności” na wsi1.

Kard. Stefan Wyszyński – jako wnuk rolnika znad Bugu i Liwca (co wielokrotnie 

podkreślał) oraz wybitny znawca katolickiej nauki społecznej, której zasady próbo-

wał wprowadzać w życie (także w odniesieniu do polskiej wsi) jeszcze przed II wojną 

światową, podczas całej swej posługi prymasowskiej wykazywał głęboką troskę o wieś 

i rolnictwo. W okresie narastania największego w dziejach PRL kryzysu gospodarczego 

i społeczno-politycznego – przypadającego na ostatnie lata jego życia – pogarszającej 

się sytuacji rolników poświęcał szczególnie dużo uwagi nie tylko w swoich homiliach, 

ale również w rozmowach z przedstawicielami najwyższych władz PRL oraz w kontak-

tach z działaczami niezależnego ruchu ludowego i opozycji antykomunistycznej.

Poglądy społeczne kard. Stefana Wyszyńskiego zostały ukształtowane już w okre-

sie włocławskim, tj. przed 1939 rokiem. Często podkreślał wartości wyniesione z ży-

cia wiejskiego, jak szacunek dla chleba, uwielbienie ziemi jako matki-żywicielki da-

jącej pokarm dla swych dzieci czy praca na roli traktowana jako powołanie dane od 

1 Do tej pory brak pełnych opracowań tego zagadnienia. Por. m.in. A. Micewski, Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojen-

nego, Paryż 1987; R. Reiff , Czas „Solidarności”, Warszawa 1988; P. Nitecki, Kościół, „Solidarność” i odnowa społeczna w Polsce, 

Warszawa 1991; W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z profesorem Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Warszawa 

2001; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 

(1944-1989), Warszawa 2003; A. Anusz, Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie pow-

stawania niezależnych instytucji politycznych (1976-1981), Warszawa 2004; P. Raina, Kardynał Wyszyński i „Solidarność”, 

Warszawa 2005; A.W. Kaczorowski, Episkopat o wsi i rolnictwie, Tygodnik Rolników „Obserwator” 2006 nr 37. 
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Stwórcy2. Te wątki tkwią w całym nauczaniu prymasa, natomiast w latach 1976-1981 

więcej było wystąpień bezpośrednio w obronie ludzi pracujących na wsi, czego kon-

sekwencję stanowiło uznanie prawa rolników do zrzeszania się i poparcie udzielone 

rolniczej „Solidarności” – ostatnia wielka akcja społeczna Prymasa Tysiąclecia3.

Prymas, który już w okresie przedwojennym krytycznie oceniał socjalizm i ko-

munizm, uważał, że u źródeł „nienormalnej sytuacji rolnictwa w Polsce”, na co „od 

lat zwracaliśmy uwagę”, leżały błędy doktrynalne marksizmu, ex defi nitione lekcewa-

żącego ten dział gospodarki. „Popełniono wiele błędów w gospodarce rolnej dlatego, 

że ludzie którzy przebudowywali Polskę, pochodzili przeważnie z kręgów przemysłu 

ciężkiego. Zresztą sam Marks, który nigdy nie był robotnikiem, też obracał się w sfe-

rach ciężkiego przemysłu angielskiego i zachodnioniemieckiego. Ci ludzie nie mie-

li obrazu wartości rolnictwa dla ekonomii narodowej. Chcieli tylko jak najszybciej 

umocnić się przy władzy. Gdy opanowali – przez fabryki i zależność w pracy – świat 

pracowniczy, robotniczy, nie wyłączając różnych specjalistów, chcieli zabezpieczyć 

sobie wygodną i spokojną władzę przez wysiedlenie, wydziedziczenie innych, two-

rzenie PGR-ów, aby wszystko było pod władzą urzędników. Rozpoczęła się walka 

z rolnikami” (Gniezno, 20 XI 1980)4. Powtarzał, że „ustrój, w którym żyjemy, wyrósł 

ze środowiska przemysłowego. Dlatego ma schematy wielkoprzemysłowe. Wszystko 

musi być wielkie, nawet kombajn, który włazi w błoto na niskich Żuławach – jak to 

sam widziałem – i tkwi tam, bo nie można go wyciągnąć. Jest to mania wielkości wiel-

koprzemysłowej, jest to »grzech pierworodny« złej interpretacji socjalizmu [...] Jest 

to więc grzech interpretacji doktryny, która ustawiła się po linii wielkiego przemysłu” 

(Warszawa, 6 II 1981); „cały dzisiejszy kryzys rolny na tym przecież polega, że wieś 

jest zepchnięta na dalszy plan przez doktrynę, która wyrosła w warunkach ciężkiego 

przemysłu. Dlatego też budujemy miasta giganty – to jest specjalna predylekcja mar-

ksizmu – a rolnictwo pozostaje w straszliwej niedoli” (Warszawa, 2 IV 1981).

Potępiając marksistowską, „totalistyczno-kolektywistyczną” wersję socjalizmu 

(skrajnością tej koncepcji była interpretacja rosyjska i polska), kard. Wyszyński kry-

2 Więcej vide bp R. Andrzejewski, U genezy pasterskiej troski o wieś i rolnictwo w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

[ w:] „Ateneum Kapłańskie” z. 3 (353) maj-czerwiec 2001, s. 478-497; idem, Nad testamentem Prymasa Tysiąclecia dla rol-

ników, Włocławek 2001; o. Kazimierz Plebanek, Problemy wsi i rolnictwa w pismach i nauczaniu Kardynała Wyszyńskiego do 

1975 r. [w:] Prymas Tysiąclecia a polska wieś, red. J. Kupiec, Wierzchosławice 2002; A.W. Kaczorowski, Prymas Tysiąclecia 

a problemy wsi i rolnictwa w latach 1976-1981 [w:] ibidem. 

3 Określenie prof. Andrzeja Stelmachowskiego (A.W. Kaczorowski, „Był Ojcem Chrzestnym Naszego Związku”, „Słowo Po-

wszechne” 3-5 VII 1981). O zaangażowaniu kard. Wyszyńskiego na rzecz rejestracji „Solidarności” rolniczej także A.W. 

Kaczorowski, Ostatnia akcja społeczna Prymasa Tysiąclecia, Tygodnik Rolników „Obserwator” 2001 nr 14; idem, Prymas 

rolników, „Gazeta Sołecka” 2010 nr 6.

4 Wszystkie cytaty wystąpień kard. Stefana Wyszyńskiego w moim tekście – chyba że zaznaczono inaczej – pochodzą 

z publikacji: S. Wyszyński, Nie rzucim ziemi. Wybór z przemówień do rolników 1970-1981, Warszawa 1984; idem, Prymas 

Tysiąclecia do rolników, Włocławek 1996; idem, Do „Solidarności”. Rady i wskazania, Warszawa 1996; idem, Zagon polskiej 

ziemi. Odpowiedzialność za ziemię i godność pracy na roli, Warszawa 2003. 
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tycznie odnosił się do koncentracji ziemi przez państwo: „Zagadnienie tak zwanego 

umasowienia posiadania jest w Polsce błędem ekonomicznym. Państwo nie ma z nich 

korzyści, tylko musi nadwyrężać kasę dla utrzymania ich. W wielu wypadkach małe 

gospodarstwa powinny być uzupełnione, a więc ich stan posiadania, ale nie kosztem 

innych [...] To są naprawdę przestępstwa” (Warszawa, 2 IV 1981).

Prymas Tysiąclecia krytykował także nadmierną industrializację i urbanizację 

kraju. „Po co wysiedlano Służew, Służewiec Przemysłowy? [...] tereny te zamieniono 

na dzielnice mieszkaniowe i stworzono bazę przemysłową. Można było równie do-

brze stworzyć ją w Górze Kalwarii czy gdzie indziej. P. Gierek [...] nie dał się jednak 

przekonać. Tłumaczyłem też, że budowanie miasta-monstrum, rozbudowa stolicy, 

otaczanie jej ze wszystkich stron wieżowcami, jest zgubne. Mój rozmówca dopiero po 

powrocie z Włoch [...] powiedział: Byłem w Neapolu. Zobaczyłem to wielkie miasto 

i przekonałem się, że Ksiądz Prymas ma rację: duże miasta to spelunki zbrodni, nie 

dające się opanować przez najsprawniejszą policję. Odpowiedziałem: Jak stworzycie 

wielką blokadę Warszawy przez nowe osiedla, to doczekacie się tego samego. Były 

opracowane ogromne plany rozbudowy osiedli podwarszawskich i nic nie mogło ich 

wstrzymać” (Gniezno, 20 XI 1980; Warszawa, 2 IV 1981). Pytał w swych kazaniach: 

„Czy słuszną jest więc rzeczą obudowywanie Warszawy na wszystkie strony ogrom-

nymi kłębowiskami nowych osiedli, wznoszonych na najżyźniejszych terenach pod-

warszawskich, na południe od Mokotowa czy Okęcia?” (Warszawa, 6 I 1980).

Bronił uprawianej ziemi. „Ostatnio dowiedziałem się o niszczeniu gospodarstw 

w Płudach, budowanych przez ludzi z wielkim trudem, z ogromną oszczędnością, 

grosik po grosiku, aby na stare lata mieć dla siebie własny kąt. Wszystko to jest spo-

niewierane, bo jacyś planifi katorzy, nie znając terenu, postanowili budować tam żel-

betonowe wieżowce, jak ja nazywam – klatki więzienne dla rodzin”. Niepokoiła go 

łatwość decydowania o losie ziemi „bez wizji dziejowej ku przyszłości, bez należytego 

przemyślenia, jak będzie w następnym wieku, po roku 2000, na polskiej ziemi. Gdy 

nie ma się bowiem historycznej wizji przyszłości Narodu, idą pod topór całe osiedla 

ludzkie” (Warszawa, 6 I 1980).

Prymas Wyszyński bronił mieszkańców wsi usuwanych z Puszczy Kampinoskiej, 

gdzie podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem AK, a także ludności usu-

wanej z innych miejsc. „Wiele dzielnic Warszawy – Okęcie, Służew, Służewiec, aż po 

Piaseczno – to ziemia doniczkowa. Stamtąd mamy najlepsze produkty rolne. Po co 

więc było umieszczać tam przemysł? Ostatnio byłem na wizytacji parafi i Nadarzyn, 

gdzie nawet takich rolników, którzy mieli domki i kawałki ziemi pod kwiaty i warzy-

wa, wyrzucano. Postulowałem więc: usunąć naczelników gmin – z nominacji, bo to 

są ludzie obcy, przybyli z zewnątrz, nie znający terenu. Przywrócić samorząd rolny 

– niech wieś sama wybiera wójtów i naczelników, takich, jakich chce, takich, którzy 

orientują się w potrzebach terenu” (Gniezno, 20 XI 1980).
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Usuwanie ludzi z ich ojcowizny kard. Wyszyński nazwał „jawnym bezprawiem”, ze 

szczególnym oburzeniem wypowiadając się na ten temat w Nadarzynie 21 IX 1980 

roku. Jako przykład „nieludzkości i bezprawia w najwyższym stopniu” podał fakt 

wytyczenia granicy przechodzącej przez stodołę jednego z miejscowych gospodarzy. 

„Ojczyzna nasza krzyczy wielkim głosem do Boga o sprawiedliwość” – mówił, po-

wołując się na głosy ze wszystkich stron Polski o nieuczciwościach wobec rolników, 

których pozbawia się skromnego kawałka ziemi. „Wiem, że stolica nasza jest niejako 

otoczona wieńcem lamentu i płaczu [...] Bo oto ludzi, którzy przez cale życie praco-

wali na ziemi [...] usuwa się teraz z ojcowizny, każe się im iść w świat i przenosić się 

do wieżowców, do których nie byli przyzwyczajeni”.

Problem ten dotyczył nie tylko ludności podwarszawskiej, ale „setek tysięcy go-

spodarstw indywidualnych, w których zniszczono prawo do życia we własnym domu 

i na własnym zagonie”. Prymas nazwał te działania bezprawiem, nawet gdyby opierało 

się na ustawie, „bo i ustawa może być niesprawiedliwa i wymaga odwołania”; „Jeżeli 

przychodzi urzędnik i decyduje, że ten lub inny gospodarz musi się usunąć ze swojej 

ojcowizny, to taki urzędnik dopuszcza się bezprawia i gwałtu [...] Jeżeli są więc ludzie, 

którym wydaje się, że postępują zgodnie z prawem, podczas gdy dopuszczają się bez-

prawia, to niech wiedzą, że bezprawie to jest przeciwko Bożemu prawu, przeciwko 

prawu naturalnemu i ludzkiemu poczuciu uczciwości. Tacy ludzie są zobowiązani do 

naprawienia krzywd!”

Z drugiej strony kard. Wyszyński piętnował także coraz większy brak odpowie-

dzialności społecznej za ziemię ojczystą, brak miłości do ojczystych zagonów, czego 

przejawem była ucieczka młodzieży ze wsi do miast, „aby łatwiej sobie urządzić ży-

cie”; „Dla kilku tysięcy złotych, które bierze się z kasy jako zapłatę za pracę, tak łatwo 

porzuca się ziemię rodzicielkę” (Jasna Góra, 15 VIII 1977). „Dzisiaj bardzo często 

naszej młodzieży wydaje się ponętnym celem, aby tylko skończyła jakieś technikum 

i zaczepiła się w mieście. Pytam was: A ziemia, ta, która wykarmiła twojego ojca 

i matkę, twoich dziadów i pradziadów, co z nią będzie? Ten najwspanialszy dar Boży 

jest w pogardzie, idzie w niepamięć. Nieraz się ludziom wydaje, że Polsce potrzeba 

dużo wielkich miast. Ale co z tego, że będą wielkie miasta, a pola będą opuszczone 

i wsie znikną?” (Wąchock, 7 X 1979).

Prymas Tysiąclecia dostrzegał postępujący brak samowystarczalności żywnościo-

wej kraju i rosnące uzależnienie gospodarki od kredytów zagranicznych. „Trudno, 

aby Polska ciągle kupowała chleb za granicą!” – upominał. „Kto słyszał przed wojną, 

aby nasi kupcy jeździli za granicę, by kontraktować zboże dla Polski? Dlaczego dzi-

siaj, gdy się powszechnie mówi o lepszym ustroju, trzeba tak czynić? Coś jest w tym 

mechanizmie błędnego” (Wąchock, 7 X 1979). „Jeżeli obecnie w prasie zagranicznej 

ukazują się artykuły o polskim skandalu – który polega na tym, że Polska, która była 

spichlerzem dla Europy, dzisiaj chodzi po proszonym od kraju do kraju po zboże – to 
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oczywiście nie najlepiej świadczy o naszej gospodarce. Ale jeśli zważymy, że istniał 

specjalny, nieprzyjazny styl odnoszenia się do świata rolniczego, głębiej pojmiemy 

naszą klęskę” (Gniezno, 2 II 1981). „Dlaczego zboża dzisiaj nie ma? Dlatego, że po-

lityka jest błędna. Jest błędna i trzeba walczyć skutecznie, żeby została naprawiona” 

(Warszawa, 6 II 1981).

O błędach gospodarczych i księżycowej ekonomii świadczyły m.in. takie zjawiska 

jak choćby niedostatek podstawowych środków do produkcji rolnej. „Dzisiaj ogrom-

nie trudno o taki prosty sprzęt jak kosa, a tym bardziej osełka do kosy. Za to mamy 

wspaniałe, potężne maszyny, które zapadają się po osie w ziemię” – wytykał. Kard. 

Wyszyński widział jednak również wiele powszechnego społecznego marnotrawstwa, 

dlatego wciąż wołał o szacunek dla chleba i owoców pracy człowieka. „Gdyby wrócił 

szacunek dla darów Bożych, dla ziemi i dla pracy rolnej, gdyby wrócił szacunek dla 

wysiłku, pracy, dla kawałka chleba, na pewno nie brakłoby go w naszej Ojczyźnie. Po-

lacy pracują dużo, nawet bardzo dużo, ale idzie o to, by z tą pracą połączyli szacunek 

dla jej owoców i nie marnowali ich” (Wąchock, 7 X 1979).

W swym nauczaniu społecznym w latach 1976-1981 przewodniczący episkopatu 

wielokrotnie podkreślał, że siła Polski polega na rolnictwie. „Polska jest krajem rol-

niczym, niejako z natury. Tak Pan Bóg ukształtował nasz teren, że jest przystępny do 

uprawy rolnej [...] Na ogół nasze ziemie są żyzne, a ludzie są do ziemi przywiązani, 

pracowici. Nie trzeba tylko im przeszkadzać”. Według Prymasa Polska mogłaby wy-

żywić 80 milionów ludzi; „gdyby, zamiast wielkich nakładów na rozwijanie ciężkiego 

przemysłu do poziomu krajów zachodnich, pieniądze te włożono w subwencje rolne, 

na pewno Polska wyżywiłaby siebie, a przez eksport żywności stworzyłaby dodatni 

bilans handlowy z Zachodem” (Gniezno, 20 XI 1980). Niestety, „p. Gierek miał wiarę, 

że przez pożyczki inwestowane w rozwój ciężkiego przemysłu zyskamy gospodarczo, 

sądził, że rozwinięty przemysł pozwoli mu spłacić długi i ustawić Polskę na innym 

poziomie”. Kard. Wyszyński uważał, że „pożyczki zagraniczne, oprocentowane jak 

teraz do 20%, to jest zabójstwo”.

„W Polsce nie można inaczej gospodarzyć, jak tylko przez stworzenie warunków 

sprzyjających dla rolnictwa, które należy uprzemysłowić w kierunku przetwórstwa. 

I to będzie bogactwo Polski, bo eksport i import będzie w tej dziedzinie bezkonkuren-

cyjny, podczas gdy na każdym innym odcinku będzie ograniczony silną konkuren-

cją” – twierdził Prymas. Dlatego „najgorszą rzeczą jest drenowanie wsi z młodych sił 

polskich; to jest polityka zbrodnicza. W ten sposób teren będzie wyjałowiony z ludzi. 

Tymczasem rolnicza Polska ma inne zadanie: kształcić młodzież szkolną, dawać jej 

dobre wychowanie szkół zawodowych, rolnych i innych oraz ułatwiać warunki pracy 

rolnej, niosąc pomoc, aby wieś była naprawdę zaludniona” (Warszawa, 2 IV 1981).

Skoro zatem Polska ma być krajem rolniczym, to szczególną opieką powinna być 

otoczona ziemia ojczysta, „doceniona i obsłużona”. Prymas wielokrotnie przytaczał 
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historyczne i literackie symbole walki pokoleń Polaków o prawo do własnej zie-

mi (m.in. opór rolników Wielkopolski czy Zamojszczyzny, obrona wsi na Podlasiu 

i Chełmszczyźnie, postaci Drzymały, Ślimaka z »Placówki« czy Boryny z »Chłopów« 

Reymonta, podkreślając, że „Polska mimo rozbiorów uratowała się tylko dlatego, że 

wieś, rolnicy bronili zębami każdego kawałka ziemi, by jej nie oddać obcym”.

W kraju, którego przyszłością ma być rolnictwo, na szczególny szacunek zasługują 

pracujący na roli. Przed uchwaleniem zmian w Konstytucji PRL w 1976 roku biskupi 

polscy wystosowali do władz państwowych trzy listy z własnymi postulatami. „Dali-

śmy wyraz naszemu niepokojowi o ludność pracującą na roli, aby nie niszczała zie-

mia, aby nie pozostała bez opiekunów i pracowników” – relacjonował wiernym kard. 

Wyszyński. „Postulowaliśmy, aby ludności wiejskiej przyznać równe prawa z ludźmi 

pracującymi w przemyśle. Choć różne mają zadania, powinni mieć te same podsta-

wowe prawa ekonomiczne, jakimi cieszy się obywatel pracujący w innych gałęziach 

gospodarki [...] Chodzi nam o to, aby zarówno pracownicy rolni w gospodarstwach 

uspołecznionych, jak i w gospodarstwach prywatnych korzystali z tego samego sza-

cunku i z tej samej pomocy naszych władz. O to upominaliśmy się w naszych listach 

do władz państwowych” (Gniezno, 19 III 1976)5.

Od połowy lat siedemdziesiątych XX w., czyli w okresie narastającego krachu PRL 

epoki Gierka – z czym związane były błędy w polityce rolnej – kierowany przez Pry-

masa Wyszyńskiego Episkopat Polski systematycznie monitorował sytuację na wsi. 

Przed wybuchem fali strajków latem 1980 roku biskupi polscy stwierdzili, że „u pod-

staw nawet problemów czysto duszpasterskich dotyczących wsi leży potrzeba zdro-

wej, odpowiadającej interesom narodu, polityki rolnej państwa”6.

Słowo pasterzy Kościoła kierowane do wiernych rozlegało się szczególnie moc-

nym głosem w momentach przełomowych i tak się stało również w latach 1980-1981. 

Jeszcze w trakcie strajków 26 sierpnia 1980 roku obradująca na Jasnej Górze Rada 

Główna Episkopatu Polski do niezbywalnych praw narodu, których poszanowanie jest 

warunkiem pokoju wewnętrznego, zaliczyła m.in. prawo do indywidualnego posiada-

nia i władania ziemią w gospodarstwach rolnych i stworzenie sprzyjających warunków 

5 Nauczanie społeczne kard. Wyszyńskiego w odniesieniu do wsi i rolnictwa w latach 1976-1981 nie mogło, rzecz jasna, 

zyskać uznania czynników ofi cjalnych. Było również krytycznie przyjmowane w pewnych kręgach ludowych. Wedle 

Tadeusza Żochowskiego – marksizującego działacza i dziennikarza ZSL o nastawieniu antyklerykalnym, „Prymasowi 

chodziło o to, by – po prostu – jak najwięcej ludności zatrzymać na wsi i przyhamować rozwój przemysłu. Powodów tego 

możemy się domyślać: najwięcej praktykujących wiernych ma Kościół na wsi – tym więcej i tym bardziej fanatycznych, 

im wieś jest bardziej przeludniona i biedna”. „Prymas zaprezentował najbardziej zacofaną – jaką można sobie wyobrazić 

– wersję agraryzmu bardzo odległą od jego postępowej wersji opracowanej [...] przez Stanisława Miłkowskiego i przyjętej 

jako fundament programu społeczno-gospodarczego przez »Wici« i Stronnictwo Ludowe [...] Prymasowski agraryzm 

– kościelna doktryna solidaryzmu społecznego zakładał niejako powrót do przeżytych już form stosunków społecznych 

na wsi [...] głosił apoteozę wsi starej, tradycyjnej”; T. Żochowski, Związki zawodowe rolników indywidualnych. Fakty, doku-

menty, komentarze, Warszawa 1989, s. 149-150, 153, 296 (autor zakończył pracę nad książką w listopadzie 1983). 

6 Komunikat 174 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa 30 VI 1980 [w:] Komunikaty Konferencji Episkopatu 

Polski 1945-2000, wstęp i opracowanie J. Żaryn, Poznań 2006, s. 229. 
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rozwoju indywidualnym gospodarstwom rolnym, co uczyni je wydajniejszymi, umoc-

ni rodzinę, „zwiąże lud z ziemią ojczystą, co wszystko służy polskiej racji stanu”7.

Jednym z najważniejszych według hierarchii Kościoła problemów było wyży-

wienie narodu. „Trudności narastały od dawna, a nieodpowiednia polityka wobec 

sił narodu osłabiła poczucie bezpieczeństwa we własnej zagrodzie, a w następstwie 

siłę życiową i wytwórczą gospodarstw rolnych. Jest nadzieja, że nowa polityka rolna 

państwa przyczyni się do ożywienia aktywności gospodarstw indywidualnych i pra-

cę w rolnictwie uczyni bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi, co jest konieczne dla 

odbudowy wsi polskiej, abyśmy byli samowystarczalni w zakresie wyżywienia. Tym-

czasem jednak potrzeba chleba, potrzeba żywności wszystkim mieszkańcom miast 

i wsi. Niech wieś dzieli się z miastem, aby nie było głodnych w naszej Ojczyźnie, aby 

nie rodziły się nowe antagonizmy między miastem a wsią. Miasto jednak niech niesie 

pomoc wsi, aby była ona w stanie wyżywić naród i osiągnąć odpowiednio godny po-

ziom życia”8 – apelowali biskupi 17 października 1980 roku.

Ruch solidarnościowy na wsi zyskał przychylność większości duchowieństwa 

parafi alnego i biskupów diecezjalnych. Wiele ogłoszeń o zebraniach wiejskich, na 

których zawiązywano koła rolniczej „Solidarności”, padało z ambony, udostępniano 

rolnikom do tego celu pomieszczenia kościelne9. Różnorodną pomocą służyły po-

wstającym ogniwom „Solidarności” wiejskiej organizacje katolików świeckich: Kluby 

Inteligencji Katolickiej (przede wszystkim w Warszawie i Krakowie), centrala i od-

działy Stowarzyszenia PAX kierowanego przez Ryszarda Reiff a oraz Polski Związek 

Katolicko-Społeczny pod egidą Janusza Zabłockiego.

Rolnicy walczący o swoje prawa związkowe manifestowali tradycyjne przywiąza-

nie do Kościoła i wiary katolickiej, co znalazło szczególny wyraz zwłaszcza podczas 

strajku okupacyjnego w Rzeszowie. W pokoju zajmowanym przedtem przez komitet 

PZPR strajkujący zdjęli portret Lenina, wieszając na ścianie mały krucyfi ks, a pośrod-

ku sceny w dużej sali w miejscu, gdzie przez trzydzieści lat tkwiło gipsowe popiersie 

7 Komunikaty..., op. cit., s. 233. Tekst komunikatu z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski odczytano podczas stra-

jku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; do Gdańska dotarł również ks. Stanisław Małkowski – duchowny znany z opozy-

cyjnej postawy wobec władz, pracujący w tym czasie u ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej i wspierający Komitet 

Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, który odczytał list od chłopów kilkunastu radomskich wsi z poparciem dla 

strajkujących oraz przekazał zebrane przez nich pieniądze. Fakty te zapewne przyczyniły się do umieszczenia w poro-

zumieniu gdańskim zapisu w sprawie stworzenia trwałych perspektyw rozwoju dla chłopskiego gospodarstwa rodzinnego 

– podstawy polskiego rolnictwa, zrównania sektorów rolnictwa w dostępie do wszystkich środków produkcji, włącznie 

z ziemią, oraz stworzenia warunków dla odrodzenia samorządu wiejskiego; A. Drzycimski, T. Skutnik, Gdańsk Sierpień’80. 

Rozmowy, Gdańsk 1990, s. 315-320. 

8 Komunikat 176. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski [w:] Komunikaty..., op. cit., s. 237.

9 Zdarzały się również przypadki obojętnej lub negatywnej postawy duchownych, np. w Ostrołęce po mszy św. 1 III 1981 

zjazd wojewódzki NSZZ RI „Solidarność” odbył się na placu miejskim w pobliżu kościoła, ponieważ ks. dziekan nie 

udostępnił do tego celu sali katechetycznej przy klasztorze: „odpowiedział krótko, że niestety nie może, remontuje klasztor, 

nie chce narażać się władzy, bo mogą nie przydzielić materiałów budowlanych”; E. Suchecki, Naiwnego chłopa życiorys nieco 

dłuższy, mps w posiadaniu autora. 
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wodza rewolucji, postawili ołtarz; z tyłu na kurtynie została umieszczona podobizna 

Jana Pawła II na tle biało-żółtej fl agi papieskiej oraz obraz Matki Boskiej Częstochow-

skiej na tle biało-czerwonej fl agi narodowej. Codziennością był tu widok ludzi pogrą-

żonych w modlitwie; o siódmej rano kobiety odmawiały różaniec, później odbywała 

się msza św.10 Ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk, członek Rady Głównej 

Episkopatu Polski, znany z sukcesów w nielegalnym budownictwie kościelnym i znie-

nawidzony przez władze PRL, popierał postulaty strajkowe, zapewnił rolnikom opie-

kę duszpasterską, wspomagał też protest „Solidarności Wiejskiej” fi nansowo; wśród 

38 kapłanów, którzy pełnili posługę duszpasterską wśród strajkujących w Ustrzykach 

Dolnych i Rzeszowie, był sufragan z Przemyśla bp Tadeusz Błaszkiewicz11.

Uczestnicy chłopskiego protestu zadbali nie tylko o sprawy wsi i rolnictwa, ale 

także upomnieli się o sprawy ważne dla całego Kościoła oraz wszystkich wiernych 

w Polsce, jak budowa nowych świątyń, swoboda praktyk religijnych dla dzieci na 

10 Atmosfera religijna, w jakiej przebiegał strajk w Rzeszowie, stanowiła prawdziwy szok dla obserwatora z zagranicy; T.G. 

Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1990, s. 70-86. Z kolei TW „Walter” meldował ofi cerowi SB, że 

„strajk ten dawno by się rozleciał, gdyby nie dwa elementy w nim: religia (cała oprawa, msze, kazania, pieśni itp.) i nagro-

madzony gniew do przeszłości”; Album fotografi i. Strajki ustrzycko-rzeszowskie, Rzeszów 2009, s. 43. 

11 J. Szkutnik, Strajki chłopskie w fotografi i. Ustrzyki Dolne-Rzeszów 29 grudnia 1980-20 lutego 1981, Rzeszów 2001.

Msza św. dla strajkujących w Rzeszowie. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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obozach i koloniach, zapewnienie opieki duszpasterskiej w wojsku i zakładach kar-

nych, zezwoleń dla zakonów na prowadzenie placówek przedszkolnych, zwiększenie 

nakładu pism katolickich. Postulaty te zostały potem zawarte w tekście porozumie-

nia rzeszowskiego z odesłaniem do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Epi-

skopatu.

Podczas ostatniej strajkowej porannej mszy św. 20 lutego 1981 roku został po-

święcony 3-metrowy modrzewiowy krzyż, wykonany specjalnie na zakończenie akcji 

protestacyjnej12. Pochód z krzyżem na czele opuścił okupowany przez 50 dni gmach 

i ulicami Rzeszowa przeszedł do kościoła farnego, gdzie odśpiewano hymn dzięk-

czynny „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Proboszcz ks. infułat Jan Stączek wyraził uznanie 

dla wytrwałej walki rolników o godność swego zawodu, a miejscowy duszpasterz aka-

demicki ks. Ireneusz Folcik wzywał: „Wstań, Polsko, obudź się”. Antoni Kopaczewski, 

przewodniczący rzeszowskiej „Solidarności”, podziękował przedstawicielom Kościo-

ła za opiekę podczas strajku i codzienne słowo Boże, które pomogło wytrwać13. Jan 

Kułaj wraz z grupą rolników udał się z pielgrzymką dziękczynną na Jasną Górę14. 

Przyjmując 15 stycznia 1981 roku w Watykanie delegację „Solidarności”, Jan Pa-

weł II wspomniał przy okazji m.in. o „ludziach pracujących na roli” gotowych również 

„do podejmowania solidarnej odpowiedzialności za godność i owocność pracy”15. 

Natomiast Prymas Polski po raz pierwszy publicznie zabrał głos w obronie prawa 

ludu rolniczego do wolności zrzeszania się i stanowienia o sobie na spotkaniu opłat-

kowym dla kombatantów 24 stycznia 1981 roku w Warszawie; trwały wówczas strajki 

okupacyjne rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, a Sąd Najwyższy odroczył 

rozpatrzenie wniosku o rejestrację „Solidarności Wiejskiej”. Prymas zwrócił uwagę, 

że świat rolniczy ma te same potrzeby co świat robotniczy. „Jeżeli zgodziliście się na 

samorządność robotniczą, musicie również zgodzić się na samorządność rolniczą” 

– mówił pod adresem polityków, przypominając, że prawo do wolności jest prawem 

naturalnym każdej osoby ludzkiej i nie można go nikomu odmówić. Przewodniczący 

Episkopatu radził, że „zdrowiej i właściwiej” będzie, jeśli lud rolniczy otrzyma dobro-

wolnie przyznanie swoich praw. „Raczej dobrowolnie, niż by miał je wymuszać”. 

12 A.W. Kaczorowski, Strajkowy krzyż z Rzeszowa, „Nasza Ziemia” 2009 nr 1.

13 A.W.K., Zakończenie strajku w Rzeszowie, „Słowo Powszechne” 23 II 1981.

14 W. Kęcik, Wywiad z Janem Kułajem, „Solidarność Wiejska” 1981 nr 6.

15 W interpretacji Asha „Papież z całą mocą poparł aspiracje polskich rolników”, zaś rolnicy uważali, że mają Ojca Świętego 

po swojej stronie; op. cit., s. 70, 81, 86. Reiff  podaje, że wiadomość o tym chłopscy związkowcy przyjęli „z największą 

wdzięcznością”; op. cit., s. 178. Według Żaryna „Jan Paweł II wypowiedział zdania, które wywołały lawinę wydarzeń” 

(?!); op. cit., s. 435. Z kolei Anusz uważa, że „Ojciec Święty wskazał, że nie ma sprzeczności między istnieniem związków 

zawodowych a ustrojem, który odwołuje się do pracy. W ten sposób wyraził poparcie dla związku zawodowego na wsi 

(»Solidarność« pracownicza była już zarejestrowana)”; op. cit., s. 346. Taka interpretacja dość ogólnikowej wypowiedzi 

papieskiej wydaje mi się jednak mocno wątpliwa; na słowa Jana Pawła II nie powoływali się potem ani działacze związków 

zawodowych rolników, ani biskupi polscy. 8 II 1981 strajkujący w Rzeszowie przesłali do Ojca Świętego „prośbę o modlitwę 

za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej Królowej Polski w intencji uznania niezależnych praw do zrzeszania się i życia 

w godności pracy dla dobra Narodu Polskiego”; J. Klus, A. Lignarski, J. Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium 

rzeszowskie, Rzeszów 2000, s. 28. 
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Swoje stanowisko kard. Wyszyński powtórzył, przemawiając w katedrze gnieź-

nieńskiej w święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1981 roku „Zwlekanie z przy-

znawaniem ludności rolniczej prawa do zrzeszania się, tak jak ona chce tego, jest 

nierozumne, więcej – jest przeciwne prawu przyrodzonemu i prawu własnemu tego 

wielkiego żywiciela naszego Narodu, jakim jest ludność rolnicza” – powiedział. Przyj-

mując 4 lutego w Gnieźnie występujących wspólnie przedstawicieli wielkopolskiej 

„Solidarności” miejskiej i wiejskiej16 Prymas ponownie przypomniał zasady katoli-

ckiej nauki społecznej, zgodnie z którą prawo do zrzeszania się jest prawem natu-

ralnym człowieka: „W tym wyraża się naturalne prawo wsi do zrzeszania się. Mogą 

Wam powiedzieć: przecież są już kółka rolnicze i inne związki. Jednakże tak zwane 

indywidualne prawo człowieka wyraża się w tym, że on sam decyduje o tym, jakie 

organizacje, jakie związki zawodowe ma powołać do życia, jakie są mu potrzebne, by 

mógł sprostać powierzonym mu zadaniom [...] Jakim prawem jednym przyznaje się 

prawo do zrzeszania się, a innym nie? To jest dyskryminacja! Stąd słuszne są dąże-

nia ludności rolniczej, żywicieli naszej Ojczyzny [...] do tworzenia własnych zrzeszeń 

»Solidarności« rolnej, która – jak wierzymy – będzie w najbliższej współpracy z »So-

16 Jednym z organizatorów i uczestników tej audiencji był Ryszard Majewski, ogrodnik z Goślinowa k. Gniezna, który jako 

jeden z pierwszych w kraju przystąpił do tworzenia związku zawodowego rolników; A.W. Kaczorowski, Wiejskie postulaty 

AD 1980, „Gazeta Sołecka” 2010 nr 10.

Msza św. dla uczestników strajku okupacyjnego w Ustrzykach Dolnych.

Pierwszy z prawej Mieczysław Barlewicz. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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lidarnością« przemysłową”. Prymas zapowiedział, że Kościół będzie się upominał 
o prawa rolników „nie raz i dwa, aż dojdzie do tego, że również »Solidarność« wiejska 
otrzyma swój statut wolności pracy, zrzeszania się, zgodnie z własnymi potrzebami”.

6 lutego 1981 roku Prymas Polski wsparł ruch „Solidarności” na wsi w sposób szcze-
gólny, spotykając się w Warszawie z przedstawicielami nie uznawanych przez władze 
PRL związków zawodowych rolników17; do rezydencji przy ul. Miodowej przybyła 
delegacja trzech działających wówczas oddzielnie – i spierających się m.in. o nazwę 
– ośrodków związkowych18. Rolnicy podziękowali za to, że, że „przez ostatnie 35 lat 
zmagań chłopa polskiego, żywiciela Narodu, o prawo do istnienia i ojcowizny, Koś-
ciół zawsze był i jest po naszej stronie”19. Delegaci poinformowali Prymasa Tysiąclecia 
o dążeniach do zjednoczenia ruchu związkowego, wysuwanych postulatach i podejmo-
wanych akcjach protestacyjnych. Kard. Wyszyński podkreślił po raz kolejny, że prawo 
rolników do swobodnego zrzeszania się zgodnie z ich wolą i potrzebami, niezależnie 
od istniejących struktur, jest prawem naturalnym, które nie pochodzi z nadania władzy 
państwowej; prawo to domaga się ochrony ze strony państwa. Prymas zachęcał rolni-
ków do rozwijania wytrwałej i mądrej pracy związkowej w dziedzinie społeczno-zawo-
dowej, bo przecież „nie jest najważniejszą rzeczą, jak się będziecie nazywali”; „potrzeba 
troszkę rozmaitości, podyktowanej warunkami terenowymi”.

Biuro Prasowe Episkopatu wydało po spotkaniu lakoniczny komunikat, informu-
jąc, że Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński przyjął w Warszawie delegację złożoną 
z przedstawicieli NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność” oraz Chłopskich Związków Zawodowych „Solidarność Chłop-
ska”. PRL-owska cenzura nie dopuściła do publikacji ani tej informacji, ani też relacji 
z wieczornej konferencji prasowej uczestników audiencji w lokalu KIK. Natomiast już 
wieczorem tego samego dnia prymas dowiedział się od swego doradcy prof. Romualda 
Kukołowicza, że I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania chętnie się z nim zobaczy. Zaraz 
po śniadaniu 7 lutego 1981 roku Ksiądz Prymas przekazał sekretarzowi Episkopatu bp. 
Bronisławowi Dąbrowskiemu list dla „Pierwszego Sekretarza”, by ustalić, że o godz. 18 

spotka się z p. Kanią – „prywatnie na wymianę poglądów na sytuację”20.

17 W przeddzień ofi cjalnego przyjęcia delegacji 5 II 1981prymas otrzymał dodatkowe informacje na temat rozmów z władzami 

i sytuacji w ruchu chłopskim od sekretarza episkopatu bp. Bronisława Dąbrowskiego, który doszedł do wniosku, że głównym 

powodem oporu władz przed rejestracją związku zawodowego na wsi była obawa, iż „robotnicy zjednoczeni z chłopami 

staną się ogromną siłą polityczną”; Dudek, Gryz, op. cit., s. 365. To przeświadczenie było trafne; 6 II 1981 podczas obrad 

Biura Politycznego KC PZPR I sekretarz Stanisław Kania stwierdził, że „Solidarność Wiejska” to „sprawa groźniejsza niż 

kiedyś PSL”; Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980-1981, oprac. Z. Włodek, Londyn 1992, s. 626. 

18 W audiencji wzięło udział 25 osób, m.in. Jan Antoł, Józef Brama, Gabriel Janowski, Jan Kozłowski, Ryszard Lewandow-

ski, Kamil Matuszewski, Leszek Mirkowicz, Józef Ołdak, Zdzisław Ostatek, Jerzy Rożdżyński, Władysław Szypuła, Marian 

Wiak, Zenon Wysokiński, Zdzisław Wyszyński oraz ekspert prawny Bolesław Banaszkiewicz, asystent prof. Andrzeja Stel-

machowskiego; obecni byli bp Bronisław Dąbrowski i ks. Alojzy Orszulik, dyrektor Biura Prasowego Sekretariatu Episko-

patu Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze Nowego Testamentu, które prymas osobiście podpisywał. 

19 A.W. Kaczorowski, „Najdostojniejszy i Czcigodny Ojcze”, Tygodnik Rolników „Obserwator” 2006 nr 22.

20  Raina..., op. cit., s. 211.
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Prymas zaznaczył w liście21, że „sprawa rolników indywidualnych, którzy żywią 

nasz naród”, szczególnie leży mu na sercu. Używając bardzo spokojnej argumentacji, 

namawiał adresata do podjęcia odważnych decyzji politycznych „umożliwiających 

stworzenie prawnych ram powstawania nowych zrzeszeń rolników”. W trzystronico-

wym tekście ani razu nie padło słowo „Solidarność”, a tylko w jednym miejscu była 

mowa o „ogólnym dążeniu rolników do stworzenia niezależnych związków”. Pod-

kreślając, że „chłopi są zdeterminowani dochodzić praw wszystkimi środkami”, kard. 

Wyszyński zadeklarował, że Kościół jest po ich stronie, „choć wszystkich środków 

w dochodzeniu tych praw nie może aprobować”. „Bolesne jest już, że swój protest 

przeciw stanowisku władz muszą wyrażać w formie strajków i głodówki” – pisał pry-

mas22. „Nie przynosi to sławy naszemu systemowi sprawowania władzy. Nie mogę się 

zgodzić z poglądem, że chodzi tu o jakąś grę polityczną”.

I sekretarz natychmiast zapoznał z listem towarzyszy z Biura Politycznego KC 

PZPR, uznając poparcie episkopatu dla rejestracji rolniczej „Solidarności” za „nie-

pokojący nowy element”, który „trzeba brać pod uwagę”23. „Wyszyński stworzył fakt 

polityczny” – mówił gen. Wojciech Jaruzelski, a Mieczysław Moczar wtórował: „List 

dowodzi, że w sprawie »Solidarności Wiejskiej« Kościół i KOR stoją w jednym sze-

regu”.

Podczas spotkania w Natolinie 7 lutego 1981 roku Stanisław Kania zrobił na pry-

masie wrażenie człowieka „głęboko zalęknionego” stanem gospodarki i państwa24. 

Negatywnie odnosił się do rejestracji wiejskiej „Solidarności”, uważając, że „wieś dąży 

do stworzenia partii politycznej”; partia wyraźnie obawiała się pojawienia nowego 

PSL. Prymas usiłował przekonać swego rozmówcę, że rejestracja jest konieczna. „Je-

śliby w tym względzie władza miała ustąpić na skutek strajku generalnego na wsi, 

to lepiej uczynić to wcześniej i pójść na ustępstwa” – radził zmartwionemu I sekre-

tarzowi. „Jeśli rząd nie uzna tego prawa – napięcie będzie się potęgowało. Zacznie 

się tworzyć koalicja pokrzywdzonych – przeciwko Partii. Może nawet dojść do po-

wstania wsi” – ostrzegał. „Należy unikać rozlewu krwi. Kościół uznaje to prawo wsi 

– z założeń zasadniczych – i będzie je popierał”. Prymas stwierdził też, że „powstanie 

nowej partii to hipoteza i daleka przyszłość”. Kania przyjmował te wywody polemicz-

nie, wydawało mu się to „szlachetnym moralizowaniem”. Po 3-godzinnej rozmowie 

prymas doszedł do przekonania, że mógł zakłócić schemat rozumowania „pana K.”, 

ale nie zdołał go pozyskać dla sprawy rejestracji „Solidarności” rolników indywidu-

alnych. I sekretarz KC PZPR poinformował przewodniczącego episkopatu, że nastąpi 

zmiana premiera i szefem rządu zostanie gen. Wojciech Jaruzelski. 

21  A.W. Kaczorowski, Nieznany list Prymasa Wyszyńskiego, „Nasza Ziemia” 2010 nr 3; tamże tekst listu.

22  Od 27 I 1981 w salce parafi alnej przy kościele św. Józefa w Świdnicy trwała głodówka protestacyjna 11 rolników z „Solidar-

ności Chłopskiej” woj. wałbrzyskiego; zakończyła się 10 II.

23  Tajne dokumenty..., op. cit., s. 261-267.

24  Raina..., op. cit., s. 212-213.
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10 lutego 1981 roku – kiedy Sąd Najwyższy odmówił rejestracji „Solidarności 

Wiejskiej” ze względu na brak podstaw prawnych, zaś rzecznik Ministerstwa Spra-

wiedliwości oświadczył, że wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia 

NSZZ Rolników „nie są legalne”25 – głos zabrała Rada Główna Episkopatu Polski. 

„Wadliwa polityka rolna prowadzona przez wiele dziesięcioleci doprowadziła do nie-

bezpieczeństwa głodu w naszym kraju. Kościół od dawna przestrzegał przed tym nie-

bezpieczeństwem” – przypomnieli hierarchowie. „Naprawa szkód wyrządzonych wsi 

polskiej będzie procesem długotrwałym i domaga się wysiłków zarówno ze strony 

rolników, jak i ze strony władz, a także mieszkańców miast. Przede wszystkim trzeba 

rolnikom zagwarantować pewność własności uprawianej ziemi i uznać ich prawo do 

swobodnego zrzeszania się zawodowego” – głosił odczytany w świątyniach komuni-

kat. „Prawo rolników do swobodnego zrzeszania się zgodnie z ich wolą i potrzebami, 

niezależnie od istniejących zrzeszeń, jest prawem naturalnym. Istnienie takich zrze-

szeń zawodowych rolników jest – jak uczy Ojciec Święty Jan XXIII w encyklice Mater 

et Magistra – »wprost konieczne, gdyż ułatwiają one rolnikowi korzystanie z postę-

25 Informację PAP zawierającą formułę, że „wszelkie poczynania na rzecz organizowania ogniw związku nie są legalne”, 

polecił wydać Stanisław Kania na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 10 II 1981; Tajne dokumenty..., op. cit., s. 273. 

Delegat Prymasa Wyszyńskiego prof. Romuald Kukołowicz i Jan Kułaj. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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pów nauki i techniki i walczą o właściwe kształtowanie się cen produktów rolnych«. 

Gdy te prawa będą zagwarantowane, można będzie oczekiwać od rolników większe-

go umiłowania ziemi, aby ona wydawała lepsze plony i żywiła cały naród. »Praca na 

roli – jak pisze papież Jan XXIII we wspomnianej encyklice – jest bardzo zaszczytna, 

odbywa się ona bowiem jakby w największej świątyni [...], przyciąga bardzo do Boga 

– Stwórcy i Opiekuna«”26. 

Przewodniczący episkopatu w dalszym ciągu z wielką uwagą obserwował roz-

wój ruchu związkowego na wsi i towarzyszył walce rolników o należne im prawa. 

Specjalny delegat Prymasa Polski dr Romuald Kukołowicz27 uczestniczył w rozmo-

wach komitetów strajkowych z przedstawicielami rządu w Rzeszowie i Ustrzykach 

Dolnych. Zawarcie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 18-20 lutego 1981 roku 

na zakończenie strajków sprawiło prymasowi wielką radość. „Gdy czytałem przed-

miot umowy podpisanej w Rzeszowie i Ustrzykach, zastanowiło mnie, że rolnicy, 

którzy mają moc swoich kłopotów, troszczyli się o prymat ducha Bożego, Ewangelii 

i Krzyża Chrystusowego w naszej Ojczyźnie, w nadziei, że stamtąd przyjdzie dla 

nas pomoc i zbawienie” – mówił 22 lutego do delegacji gdyńskiej „Solidarności” 

w Warszawie.

Kolejny raz kard. Wyszyński potwierdził stanowisko Kościoła w przemówieniu na 

odsłonięcie tablicy ku czci Stefana Starzyńskiego w warszawskiej katedrze 1 marca 

1981 roku: „Nonsensem politycznym jest próba jakiegokolwiek ograniczenia praw 

ludzi wsi, najciężej pracujących w naszej Ojczyźnie. Nie do państwa należy nada-

wanie tych praw. Do państwa należy jedynie stać w ich obronie. I tylko tyle ma do 

zrobienia. Wynika to z prawa naturalnego, z prawa konstytucyjnego i z rozwoju spo-

łeczno-ustrojowego Narodu”.

Tydzień później Ksiądz Prymas nadesłał telegram na zjazd krajowy w Poznaniu, 

który 8-9 marca 1981 roku zjednoczył chłopskie związki, powołując NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”. Na rozpoczęcie zjazdu mszę św. dla delegatów odpra-

wił w kościele Dominikanów metropolita poznański abp Jerzy Stroba, członek Rady 

Głównej Episkopatu Polski, który wygłosił również homilię, a jej uczestnicy przeszli 

procesyjnie ulicami miasta na miejsce obrad do gmachu Opery, niosąc na czele krzyż, 

26 Komunikaty..., op. cit., s. 242.

27 Romuald Kukołowicz (1920-2008) był współpracownikiem Prymasa Polski i jego doradcą ds. społecznych i gospodar-

czych. W sierpniu 1980 został skierowany przez kard. Wyszyńskiego do strajkujących w Gdańsku, a następnie pełnił 

funkcję delegata do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” i Komisji Krajowej oraz otrzymał zadanie doprowadzenia 

do zarejestrowania „Solidarności” Rolników Indywidualnych; W cieniu Prymasa..., op. cit., s. 194. Zaufaniem Episkopa-

tu cieszył się również prof. Andrzej Stelmachowski (1925-2009), który od początku wspierał ruch solidarnościowy na 

wsi, wskazując w swych ekspertyzach prawne przesłanki do utworzenia związku zawodowego rolników indywidualnych; 

uczestniczył w strajku w Rzeszowie, gdzie zajął się uporządkowaniem zgłoszonych postulatów, i z ramienia strajkujących 

brał udział w rozmowach z komisją rządową, których efektem były porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie. Wraz ze swym 

asystentem Bolesławem Banaszkiewiczem opracował statut związkowy przyjęty na zjeździe zjednoczeniowym w Poznaniu, 

uczestniczył też w negocjacjach podczas strajku w Bydgoszczy zakończonych podpisaniem porozumienia torującego drogę 

do rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, którego był potem doradcą.
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pod którego znakiem obradowano. Zjazd podjął specjalną uchwałę z podziękowa-

niem dla prymasa28.

Władze partyjne uznały NSZZ RI „Solidarność” za organizację nielegalną, z któ-

rą należy walczyć. Nie ustawały szykany i represje, SB ostrzegała „profi laktycznie” 

ponad 3 tys. działaczy29. W tej sytuacji Episkopat Polski publicznie wsparł stara-

28 Dziękując Ojcu Prymasowi za wsparcie obrad pasterskim błogosławieństwem i modlitwą, uczestnicy zjazdu wyrazili 

przekonanie, że Kościół w Polsce będzie nadal wspierał działalność rolników „tak, jak to czyni dotąd”. „Oczekujemy za-

tem dalszych ojcowskich rad Waszej Eminencji” – napisali „z synowskim oddaniem”; Walka o polski chleb. I Ogólnopolski 

Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” 8-9 III 1981 

rok Poznań, oprac. B. Nowakowski, [Poznań 2001], s. 13. O wynikach zjazdu zawiadomił Prymasa rzecznik prasowy OKZ 

NSZZ RI „Solidarność” Gabriel Janowski, na którego ręce kard. Wyszyński nadesłał wcześniej telegram. Rzecznik wystąpił 

z prośbą o przyjęcie Prezydium OKZ w Warszawie oraz poinformował o „nasilonej akcji nękającej” przeciwko członkom 

związku, licząc, że „ta bolesna sprawa nie ujdzie uwagi Episkopatu”; „Rola” 1981 nr 4. Prezydium OKZ 15 III 1981 wysłało 

adres do Papieża, zapewniając Ojca Świętego, że związek kieruje się zasadami Ewangelii i nauczania społecznego Kościoła, 

wyrażając wdzięczność za głębokie zrozumienie i wsparcie ze strony Kościoła oraz prosząc o błogosławieństwo; ibidem. 

29 Taką informację przekazał towarzyszom z Biura Politycznego KC PZPR 31 III 1981 min. spraw wewnętrznych Mirosław Mi-

lewski; Tajne dokumenty...,op. cit., s. 329. Wsparcie Kościoła dla „Solidarności” rolniczej, zarówno przez episkopat, jak i przez 

duchowieństwo wiejskie SB obserwowała z rosnącym zaniepokojeniem; można przypuszczać, że skutkiem tego współdziała-

nia była reorganizacja MSW. W wydanych 3 III 1981 „Wytycznych do pracy operacyjno-politycznej Departamentu IV MSW 

i jego odpowiedników terenowych w nowej strukturze organizacyjnej” gen. Konrad Straszewski, dyrektor tego Departamentu, 

pisał: „Kierownictwo Kościoła poparło ideę nowych form samorządności wiejskiej typu »Solidarność«, znajdując dla swego 

stanowiska podbudowę w katolickiej doktrynie społecznej. Są też konkretne zaangażowania kleru wokół tych inicjatyw. Stwa-

rza to konieczność kompleksowego objęcia operacyjną ochroną wsi w ramach struktur organizacyjnych Departamentu IV 

MSW”. W tym celu utworzono stanowisko zastępcy dyrektora ds. odcinka wiejskiego, które objął płk Zenon Płatek; ochronę 

kompleksu żywnościowego „w zakresie bazy i nadbudowy” przeniesiono z Departamentu III i III A do zajmującego się walką 

z Kościołem Departamentu IV, w którym utworzono dwa nowe wydziały. Wydział VII zajmował się „bazą” (Min. Rolnictwa 

i innymi resortami), a Wydział VIII, którym kierował ppłk R. Potocki, „nadbudową”, czyli „zwalczaniem antysocjalistycznej 

działalności na wsi”; Przeciw „Solidarności” 1980-1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych, wybór dokumentów i oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000, s. 72-75. SB nie była jednak w stanie skutecznie 

przeciwdziałać dalszemu powstawaniu ogniw związkowych „Solidarności” w środowiskach rolniczych. Następną reorganiza-

cję spowodował z kolei rozwój duszpasterstwa rolników; 30 XI 1984 powołano w MSW odrębny Departament VI zajmujący 

się wyłącznie rolnictwem, w tym ochroną przed „wrogą działalnością”. 

Metropolita poznański abp Jerzy Stroba (w środku) odprawia mszę św.

na rozpoczęcie zjazdu zjednoczeniowego 8 marca 1981 r. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Posługa duszpasterska dla rolników strajkujących  w Bydgoszczy. Fot. Lech Ścibor-Rylski



Kościół wobec rolniczej „Solidarności” 1980-1981
„Solidarność” Rolników 1980-1989

127

nia „Solidarności” rolniczej o rejestrację. „Oczy wszystkich rzetelnych obywateli 

zwrócone są ku polskiej wsi z życzliwością i zaufaniem. Jesteśmy pełni uznania 

i podziwu dla pracy rolników broniących z taką wytrwałością prawa własności do 

swego zagonu i dochodzących swych uzasadnionych uprawnień. Mają oni prawo, 

podobnie jak pracownicy innych resortów gospodarki narodowej, do zrzeszania 

się w związki zawodowe, które będą służyć ich interesom, a jednocześnie sprzyjać 

prawidłowemu rozwojowi ekonomii całego kraju” – napisali biskupi w komunika-

cie z 178. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 13 marca 1981 roku. „Głęboka 

nadzieja wiąże się z powstającymi niezależnymi samorządnymi związkami zawo-

dowymi rolników indywidualnych. Rozładują one istniejące napięcia i przywró-

cą zaufanie do władzy, a przede wszystkim przyczynią się do wydajności rolnej. 

Prawo do takich związków osadzone jest w katolickiej nauce społecznej. Kościół 

będzie wspierał wysiłki polskiego rolnika w jego patriotycznej i społecznej służbie 

narodowi”30.

16 marca 1981 roku, kiedy grupa członków NSZZ RI „Solidarność” rozpoczęła 

strajk okupacyjny w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy, sekretarz Episkopatu Polski 

bp Bronisław Dąbrowski przyjął przedstawicieli władz związku z jego przewodniczą-

cym Janem Kułajem; ustalono wówczas spotkanie z prymasem Wyszyńskim31. Zanim 

do tego doszło, w wyniku tzw. prowokacji bydgoskiej (po przerwanej sesji WRN siły 

porządkowe pobiły trzech działaczy „Solidarności”, w tym 68-letniego Michała Bar-

toszcze) sytuacja uległa gwałtownemu zaostrzeniu; prymas miał bezpośrednią relację 

o wydarzeniach od swego wysłannika do Bydgoszczy prof. Romualda Kukołowicza; 

w nocy 19/20 marca 1981 roku do strajkujących przybył sufragan gnieźnieński bp Jan 

Michalski, a 21 marca została odprawiona pierwsza strajkowa msza św32.

Jednak nawet w obliczu groźby strajku generalnego i totalnej konfrontacji kierow-

nictwo partyjne nie zamierzało ustępować. „Chodzi o stworzenie opozycyjnej poli-

tycznej siły na wsi” – przestrzegał 24 marca towarzyszy z Biura Politycznego I sekre-

tarz KC PZPR Stanisław Kania. „Zgoda na rejestrację »Solidarności Wiejskiej« dziś 

oznacza zgodę na wybory do Sejmu jutro, czyli pokojowy fi nał przejęcia władzy”33. 

26 marca prymas spotkał się z premierem Jaruzelskim, uzasadniając stanowisko Koś-

30 Komunikaty..., op. cit., s. 243.

31 Anusz..., op. cit., s. 348. 

32 W największym z zajętych przez strajkujących pomieszczeń – sali konferencyjnej – wkrótce po rozpoczęciu protestu 

umieszczono krzyż, a później niewielki ołtarz, przy którym ks. Tadeusz Dzięgiel z parafi i księży misjonarzy odprawił 

pierwszą mszę św.; zawieszono również obraz MB Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. Rolnicy mieli codziennie moż-

liwość uczestniczenia we mszy; po uzgodnieniu z bp. Janem Michalskim opiekę nad strajkującymi przejęli duszpasterze 

z bydgoskich parafi i MB Częstochowskiej i Najświętszego Serca Jezusa. Do rolników stale przychodzili księża: Bogusław 

Jerzycki, Benon Kaczmarek, Mieczysław Bieliński oraz ks. prał. Józef Majchrzak; kilkakrotnie odprawiali też mszę św. su-

fragani gnieźnieńscy bp Jan Michalski i bp Jan Czerniak; A.W.K., Z posługą duszpasterską. U strajkujących rolników, „Słowo 

Powszechne”, 10-12 IV 1981. Strajk bydgoski odbywał się w czasie Wielkiego Postu, a jego zakończenie nastąpiło w Wielki 

Piątek. 

33 Tajne dokumenty..., op. cit., s. 300.



Andrzej W. Kaczorowski
„Solidarność” Rolników 1980-1989

128

cioła. W lakonicznym komunikacie po 3-godzinnej rozmowie podano jedynie, że 

„doniosłą sprawą jest pilne przezwyciężenie napięć społecznych tak, by można było 

wykluczyć strajki jako niezwykle kosztowne dla osłabionej gospodarki narodowej 

i jako opóźniające osiągnięcie równowagi w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych, 

w przeprowadzeniu rolniczej kampanii wiosennej, oraz wyjście na spotkanie aktual-

nym oczekiwaniom indywidualnych właścicieli rolnych”34.

Kryzys zakończyło 30 marca zawarcie tzw. porozumienia warszawskiego; wbrew 

decyzji Biura Politycznego KC PZPR35 rząd zadeklarował, że do czasu rozpatrzenia 

sprawy zrzeszania się rolników przez nadzwyczajną komisję sejmową legalność ich 

działań związkowych nie będzie kwestionowana. W trakcie strajku bydgoskiego od-

blokowano również cenzurę, zdejmując wreszcie zapis na informacje medialne o „So-

lidarności” rolniczej36.

2 kwietnia kard. Wyszyński przyjął w swej warszawskiej rezydencji członków 

władz NSZZ RI „Solidarność” i doradców związkowych, którzy podziękowali za 

zdecydowane poparcie ze strony Kościoła37. W wystąpieniu podczas tego spotkania 

prymas wiele miejsca poświęcił zadaniom stojącym przed nową organizacją, wska-

zując, że ze związkiem wiąże się nadzieję na odnowę polskiej wsi. „Musicie teraz 

uporządkować swoją organizację, umocnić się, stworzyć dobre aparaty administracji 

związkowej, przeszkolić ludzi do tych zadań, dać im wykształcenie z zakresu polityki 

i etyki społecznej, polityki rolnej [...] Ogromnie dużo pracy trzeba włożyć w kulturę, 

w podniesienie poziomu moralnego” – mówił. Życzył też cierpliwości w działaniu, 

podkreślając, że „grupa społeczna, zawodowa może ogłosić strajk dla dobra tej gru-

py, czy nawet dla obrony podstawowych praw osoby ludzkiej, ale trzeba zachować 

proporcje [...] zawsze układajcie to tak, żeby była proporcja pomiędzy postulatem, 

wymaganiem a środkiem, który się będzie stosowało. Żeby do ptaków nie strzelać 

34 Raina..., op. cit., s. 233. Według niektórych relacji gen. Jaruzelski miał podobno obiecać prymasowi pomyślne załatwienie 

sporu o rejestrację NSZZ RI „Solidarność”; Żaryn..., op. cit., s. 439. Prymas z kolei prawdopodobnie przekazał 29 III 1981 

Wałęsie poufną informację od Jaruzelskiego, że „w wypadku zakończenia konfl iktu, do czasu rozstrzygnięcia kwestii le-

galizacji NSZZ RI »Solidarność« komitety założycielskie mogą działać i z tego nie będą wyciągane żadne konsekwencje”; 

Anusz..., op. cit., s. 342. Anusz wręcz uważa, że deklaracja Jaruzelskiego w praktyce otwierała drogę do rejestracji NSZZ 

RI „Solidarność”; ibidem. Gen. Jaruzelski na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 7 II 1981 proponował zawieszenie 

rejestracji „Solidarności Wiejskiej” na rok; Tajne dokumenty..., op. cit., s. 263.

35 Decyzję o podpisaniu porozumienia z „Solidarnością” podjął wicepremier Mieczysław F. Rakowski, Jaruzelski zaś nie 

znalazł czasu, aby przeczytać ostateczny tekst oświadczenia przed jego podpisaniem (!). Kania i inni członkowie Biura Poli-

tycznego 31 III 1981 stwierdzili, że „w oświadczeniu jest faktyczna zgoda na legalizację” i „rząd wszedł na ścieżkę uznania 

»Solidarności Wiejskiej«”, oceniając to jako „dużą porażkę polityczną”; Tajne dokumenty..., op. cit., s. 327-336.

36 13 IV 1981 o północy po raz pierwszy pokazano liderów NSZZ RI „Solidarność” w TV.

37 Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność” reprezentowali Jan Kułaj, Jan Antoł, Piotr Baumgart, Gabriel Janowski, Janusz 

Rożek, Andrzej Chałupnik, Stanisław Chrobak, Jan Frycze i Jan Ciosek; towarzyszyli im Jan Dołęgowski – członek OKZ, 

Jerzy Przybylski – przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska oraz prawnicy związkowi prof. An-

drzej Stelmachowski, mec. Bolesław Banaszkiewicz, mec. Zbigniew Dyka i mec. Zbigniew Ostafi l. W spotkaniu uczestnic-

zyli z-ca sekretarza Episkopatu Polski dyr. Biura Prasowego ks. Alojzy Orszulik i dr Romuald Kukołowicz. W komunikacie 

Biura Prasowego nie wymieniono doradcy związkowego Wiesława P. Kęcika, członka KSS „KOR”, którego jednak można 

było dostrzec na zdjęciu zamieszczonym w prasie; A.W. Kaczorowski, Błogosławieństwo Prymasa Polski dla chłopskich 

związkowców, „Słowo Powszechne” 3-5 IV 1981. 
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z granatów”. Przed błogosławieństwem prymas wypowiedział słowa, które dziś wy-

dają się spełnionym proroctwem: „Przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko 

postulaty społeczno-zawodowe, ale i inne będą na pewno osiągnięte przez potężny 

ruch »Solidarności« przemysłowej i »Solidarności« związków zawodowych rolników 

indywidualnych. Na pewno to osiągniecie!”38.

W deklaracji o celach i charakterze NSZZ RI „Solidarność” przedstawionej 7 kwiet-

nia 1981 roku Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Porozumień Społecznych i uzna-

jącej, że „przewodnią siłą polityczną w naszym państwie jest PZPR, a w sprawach wsi 

i rolnictwa polityka jest także udziałem ZSL”, stwierdzono także, że związek jest ot-

warty dla wszystkich rolników bez względu na ich przekonania polityczne i wierzenia 

religijne. „Niemniej jednak ogromna większość z nas została wychowana w wierze na-

szych ojców, a w Kościele przywykliśmy widzieć oparcie moralne w chwilach trudnych 

dla Narodu. Jesteśmy wdzięczni, że oparcia tego Kościół udziela nam także aktualnie, 

w chwili obecnego kryzysu. Jeżeli na naszych zebraniach chętnie śpiewamy »Rotę«, to 

dlatego, że dobrze wyraża ona przywiązanie do naszej ziemi, Ojczyzny i wiary ojców 

naszych”39. 

Ostatecznie konfl ikt w sprawie legalizacji „Solidarności” rolniczej został rozwią-

zany w kończącym strajk tzw. porozumieniu bydgoskim z 17 kwietnia 1981 roku40; 

w rozmowach z komisją rządową uczestniczył wysłannik prymasa prof. Kukołowicz. 

22 kwietnia gorące życzenia dla polskich rolników – „z powodu doniosłych wyda-

rzeń, które miały miejsce w ciągu Wielkiego Tygodnia jeżeli chodzi o prawa rolników 

indywidualnych do zrzeszania zawodowego” – przekazał Jan Paweł II41. W dzień reje-

stracji NSZZ RI „Solidarność” 12 maja 1981 roku w zastępstwie śmiertelnie chorego 

Prymasa Polski uroczystą mszę św. w warszawskiej katedrze odprawił jego sufragan 

38 Była to jedna z ostatnich audiencji udzielonych przez kard. Wyszyńskiego, a fragment wystąpienia Prymasa Tysiąclecia 

skierowanego do rolników z „Solidarności” przypomniał Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Poznaniu 20 VI 1983, ży-

cząc „rolnikom całej Ojczyzny”, aby te słowa przechowali w pamięci „jako testament wielkiego Polaka, wielkiego miłośnika 

polskiej ziemi i polskiego narodu”; pielgrzymka papieska odbywała się w stanie wojennym, a NSZZ RI „Solidarność” był 

zdelegalizowany.

39 „Rola” 1981 nr 5. Program działania NSZZ RI „Solidarność” omawiano 23-24 IV 1981 na Jasnej Górze z udziałem bp. To-

karczuka i ks. Sadłowskiego. Podczas mszy św. w kaplicy przed obrazem MB Częstochowskiej Jan Kułaj złożył akt oddania 

siebie i związku Matce Bożej w opiekę; „Solidarność Wiejska” 1981 nr 8.

40 Godzinę przed wyrażeniem zgody strony rządowej na zawarcie porozumienia w sprawie rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 

odczytano komunikat nr 0 z Częstochowy: „33 chłopów z 8 województw podjęło głodówkę solidarnościową w klasztorze 

Jasnogórskim”; A.W. Kaczorowski, 18 godzin w Bydgoszczy. Jak doszło do podpisania porozumienia, „Słowo Powszech-

ne” 21 IV 1981. Według Anusza „udostępnienie pomieszczeń kościelnych dla tej formy protestu świadczyło o niezwykle 

przychylnym nastawieniu Kościoła do postulatów i działań rolników indywidualnych”; op. cit., s. 346. Przed podpisaniem 

porozumienia Roman Bartoszcze, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego, złożył podziękowania m.in. 

„Kościołowi polskiemu z Prymasem Polski na czele za wsparcie moralne”, natomiast ks. proboszcz Bogusław Jerzycki po-

wtórzył prośbę bpa Jana Michalskiego, „żebyście się nie rozjeżdżali bez wspólnej modlitwy”: „Pan Bóg zawsze wynagrodzi 

cierpliwość, trzeba tylko spokojnie poczekać”. 

41 Audiencja ogólna Ojca św. „Szczęść Boże dla pracy rolników w Polsce”, „Słowo Powszechne” 23 IV 1981.
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bp Władysław Miziołek, wikariusz generalny archidiecezji warszawskiej42; wśród da-

rów ołtarza niesionych przez łomżyńskich rolników – rodaków Prymasa Tysiąclecia 

był piękny wieniec z pszenicznych kłosów złożony w miejscu, które zawsze zajmo-

wał kard. Wyszyński43. Delegacja władz związku uczestniczyła w pogrzebie Prymasa 

Tysiąclecia44. Wkrótce potem przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność” pojechali do 

Włoch, by odwiedzić ciężko rannego po zamachu Jana Pawła II45.

Zaangażowanie Kościoła na rzecz ruchu solidarnościowego na wsi kontynuował 

następca prymasa Wyszyńskiego abp Józef Glemp46. M.in. na prośbę liderów NSZZ 

RI „Solidarność” zaniepokojonych tendencjami odśrodkowymi w związku w Sekreta-

42 Wspólnie z nim Liturgię koncelebrowali księża: Wojciech Czarnowski, rektor kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Warsza-

wie, Zdzisław Mierzejewski, wikariusz parafi i katedralnej, Kazimierz Kaczor, proboszcz parafi i Haczów w diecezji prze-

myskiej, oraz Henryk Nowik, proboszcz z Czerwieńska w diecezji gorzowskiej. Homilię wygłosił ks. Józef Zawitkowski, 

proboszcz parafi i Warszawa-Gołąbki. Modlono się również w intencji prymasa, który tego dnia obchodził 35. rocznicę 

sakry biskupiej. Przed błogosławieństwem zabrał głos główny celebrans, który zwrócił uwagę na rolę związku nie tylko 

w naprawie gospodarki, ale również w pracy nad moralną stroną życia. Za pomoc i wsparcie, jakiego Kościół udzielał 

wiejskiej „Solidarności”, podziękowanie na ręce biskupa złożył przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jan Kułaj, który 

powiedział, że stanowisko episkopatu i osobiście Księdza Prymasa było jedną z głównych przyczyn stworzenia możliwości 

rejestracji związku. Na konferencji prasowej po rozprawie rejestracyjnej na pytanie, czy związek będzie się opierał na nauce 

społecznej Kościoła, Kułaj odpowiedział, że „na czele naszych pochodów idą krzyże, one wyznaczają kierunek”, a „księża 

bardzo nam pomogli”, natomiast Jan Antoł dodał: „Ale nie damy się sklerykalizować”; Na tę chwilę chłopi czekali 36 lat. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” – zarejestrowany, „Słowo Powszechne” 

13 V 1981. 

43 Prymas 3 V 1981 zapisał: „Po wywalczeniu przez Episkopat prawa związków zawodowych dla rolników indywidualnych 

– powstała wielka baza społeczna dla pracy Kościoła – przemysł i wieś”; Raina, op. cit., s. 250.

44 Podczas 30-dniowej żałoby rolnicy z „Solidarności” wzięli udział w nabożeństwach odprawionych w intencji prymasa 

m.in. 2 VI 1981 w katedrze gnieźnieńskiej i 25 VI w katedrze warszawskiej, gdzie z inicjatywy ks. Bogusława Bijaka przy 

sarkofagu kard. Wyszyńskiego rozpoczęto modlitwy o wyniesienie go na ołtarze. O powszechnym autorytecie, jakim pry-

mas cieszył się wśród członków NSZZ RI „Solidarność” i mieszkańców wsi w ogóle, świadczyły liczne artykuły w prasie 

związkowej oraz inicjatywy uczczenia pamięci poprzez nadawanie imienia ulicom i stawianie pomników. Podczas organi-

zowanych nielegalnie w latach 1982-1988 uroczystości w kolejne rocznice rejestracji zlikwidowanego przez władze stanu 

wojennego związku nigdy nie zabrakło modlitwy rolników w intencji prymasa oraz wieńców przy jego grobie w katedrze 

warszawskiej. 

45 14 V 1981 przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wysłał telegram do Ojca Świętego z zapewnieniem o modlitwie za jego 

zdrowie: „Serce Twoje tak wiele nam ofi arowało i bije wśród nas. Na placu Zwycięstwa w Warszawie, 12 maja 1981 roku 

dziękowaliśmy Bogu, że modlitwa Twoja o zstąpienie Ducha Świętego i odnowę oblicza tej ziemi została wysłuchana. Nasz 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych »Solidarność« został zarejestrowany”; „Rola” 1981 

nr 8. Pierwsi przybyli do Rzymu na zaproszenie włoskich związków zawodowych Roman Bartoszcze, Stanisław Janisz 

i Wojciech Obernikowicz, których Papież przyjął 3 VI 1981 na godzinę przed opuszczeniem kliniki Gemelli; wizyta trwała 

ok. 5 minut. Władze NSZZ RI „Solidarność” 30 V stwierdziły, że grupa ta nie reprezentuje związku ; Rolnicy z „Solidarności” 

u Ojca św., „Słowo Powszechne” 8 VI 1981. Ofi cjalna delegacja związkowa w składzie: Jan Kułaj, Piotr Baumgart, Gabriel 

Janowski, Andrzej Chałupnik, Jan Ciosek, Janusz Rożek, Wiesław P. Kęcik i ks. Czesław Sadłowski została przyjęta przez 

leżącego pod kroplówką Jana Pawła II 17 VI 1981 w jego apartamentach prywatnych. Przewodniczący Kułaj zwracając się 

o błogosławieństwo dla rolników powiedział: „Idziemy po myśli Kościoła i na tych fundamentach będziemy budować swój 

ruch”. Papież krótko życzył, by szlachetne cele „Solidarności” wiejskiej „mogły się spełniać właśnie dla odnowy narodu, 

odnowy ekonomicznej i odnowy jednocześnie moralnej”; Ojciec św. przyjął polskich rolników, „Słowo Powszechne”, 21 VI 

1981.

46 Jeszcze przed jego nominacją przedstawiciele OKZ NSZZ RI „Solidarność” (Kułaj, Janowski, Chałupnik, Józef Chwała 

i Henryk Trębacz) spotkali się 1 VII 1981 z członkami Konferencji Episkopatu Polski (biskupi Dąbrowski, Michalski, 

Miziołek, Bolesław Pylak i Tokarczuk), omawiając „zasady dalszych kontaktów między Episkopatem a związkiem”; Serwis 

Informacyjny Rolników 2 VII 1981. Delegacja z przewodniczącym Kułajem uczestniczyła w Gnieźnie w ingresie nowego 

Prymasa Polski. 27 VIII 1981 prymas przyjął w Warszawie przedstawicieli władz związku, a 11 IX w Gnieźnie rolników 

z Wielkopolski. 
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Msza św. w Katedrze Warszawskiej przed rejestracją NSZZ RI „Solidarność”. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Z transparentami na ulicach Warszawy. Fot. Lech Ścibor-Rylski

Przed gmachem Sądów na ul. Ogrodowej. Fot. Wojciech Łączyński
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W oczekiwaniu na rejestrację. Pierwszy z prawej Tadeusz Nawrocki. Fot. Wojciech Łączyński

Entuzjazm na sali rozpraw po ogłoszeniu decyzji sądu. Przedstawiciele Prezydium 

OKZ NSZZ RI „Solidarność” śpiewają hymn narodowy. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Związek zarejestrowany! Fot. Wojciech Łączyński

Manifestacja na pl. Zwycięstwa. Fot. Wojciech Łączyński
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riacie Episkopatu Polski 13 lipca 1981 roku odbyło się spotkanie mediacyjne skłóco-

nych działaczy w obecności sześciu biskupów47. Za pośrednictwem hierarchii kościel-

nej został również wyznaczony redaktor naczelny pisma związkowego48. Oprócz tego 

rodzaju usług doradczych na szczeblu centralnym działacze „Solidarności” rolniczej 

korzystali przy okazji różnych wydarzeń organizacyjnych oraz uroczystości rocznico-

wych z normalnej posługi liturgicznej i duszpasterskiej duchownych w swoich para-

fi ach i diecezjach. Nowym zjawiskiem na skalę masową był renesans po latach ofi cjal-

nych zakazów manifestacji religijnych i patriotycznych z udziałem mieszkańców wsi 

47 Dąbrowski, Stefan Bareła, Jan Zaręba, Adam Dyczkowski, Zygmunt Kamiński i Michalski; podobnie jak 1 VII 1981 obecny 

był zastępca Sekretarza Episkopatu Polski ks. Orszulik. Spotkanie zakończyła modlitwa przy grobie prymasa Wyszyńskie-

go. „Inspirację do ujednolicenia ruchu czerpano z testamentu zmarłego Prymasa”, ale wspólne wnioski przyjęte przez 30 

działaczy związkowych pozostały na papierze; „Rola” 1981 nr 9. Nowy przewodniczący Episkopatu miał informacje na 

temat składu personalnego władz i podziałów w ruchu solidarnościowym na wsi; vide G. Majchrzak, Kontakt operacyjny 

„Delegat” vel „Libella”, Warszawa 2009, s. 59.

48 Na spotkaniu z delegacją władz związku prymas Glemp miał wskazać jako redaktora pisma dla rolników Andrzeja Micew-

skiego. Jak podaje Kukołowicz, Micewski był forsowany przez ks. dyr. Orszulika; W cieniu Prymasa..., op. cit., s.196. 

Konferencja prasowa po zarejestrowaniu NSZZ RI „Solidarność” 12 maja 1981 r.

Pierwszy z prawej Andrzej W. Kaczorowski („Słowo Powszechne”). Fot. Wojciech Łączyński
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oraz przywracanie starych tradycji ludowych z udziałem ceremoniału kościelnego, 

jak na przykład zdesakralizowanych przez władze PRL dożynek49.

Przedstawiciele związku występowali również z postulatami pod adresem władz 

w sprawie nauki religii, budownictwa sakralnego, ochrony życia poczętego oraz po-

dejmowali akcje zawieszania krzyży w obiektach publicznych. 

49 W dziękczynieniu za plony 20 IX 1981 w Olsztynie uczestniczył prymas Glemp, duże uroczystości dożynkowe organizo-

wane przez NSZZ RI „Solidarność” odbyły się tego samego dnia również w Częstochowie i na Wolinie. Charakter religij-

no-patriotyczny miały inicjowane przez związek obchody rocznic historycznych m.in. Konstytucji 3 Maja w Bydgoszczy, 

stracenia ostatniego dowódcy Powstania Styczniowego ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim, 150-lecia Powstania 

Listopadowego w Ostrołęce i Zakroczymiu, 650-lecia bitwy pod Płowcami. Rolnicy z „Solidarności” licznie pielgrzymo-

wali do sanktuariów (np. Hodyszewo, Górka Klasztorna, Gostyń, Trzebnica), a proboszczowie i biskupi święcili sztandary 

i krzyże związkowe. Krytyczne spojrzenie mieli na to tylko nastawieni antyklerykalnie „starsi ludowcy, zwłaszcza ci, którzy 

przeszli w młodości wiciową szkołę wolności myśli i tolerancji [...] – z niesmakiem obserwowali w szeregach wiejskiej 

„Solidarności” panoszenie się dewocji, bigoterii i krzykliwego religianctwa objawiającego się w nadużywaniu symboliki 

religijnej”; Żochowski, op. cit., s. 297. Podobnie negatywne zapatrywania na relacje „Solidarności” rolniczej z Kościołem 

mieli funkcjonariusze SB, którzy notowali „działania zmierzające do klerykalizacji życia społecznego na wsi”; J. Brzuzy, 

Geneza powstania [sic!], formy i metody działania chłopskich związków zawodowych „Solidarność” na terenie województwa 

ostrołęckiego [praca dyplomowa napisana w 1987 r. w Wyższej Szkole Ofi cerskiej MSW im. F. Dzierżyńskiego w Legiono-

wie], mps w posiadaniu autora.

Trzebnica 18 października 1981 r.

Metropolita wrocławski abp Henryk Gulbinowicz święci sztandar związkowy. Fot. Wojciech Łączyński
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Wobec katastrofalnie pogarszającego się zaopatrzenia ludności w artykuły żyw-

nościowe tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego biskupi zaapelowali o soli-

darność społeczną: „Od wsi zależy wyżywienie miast, osiedli przemysłowych, całe-

go kraju. Równocześnie rolnicy słusznie oczekują pomocy od przemysłu, aby mogli 

rozwinąć i podnieść swoją pracę. Sprawiedliwa dwustronna wymiana dóbr między 

miastem a wsią jest dziś obowiązkiem moralnym. Nie wolno też dopuszczać do an-

tagonizmów, które na tym tle powstają między mieszkańcami miast i wsi. Nie wolno 

przeciwstawiać chłopów robotnikom, podobnie jak nie wolno przeciwstawiać robot-

ników i chłopów inteligencji, ponieważ właśnie współdziałanie tych grup dało obec-

nemu ruchowi charakter przemian ogólnonarodowych”50 – głosił komunikat po 181. 

Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 26 listopada 1981 roku.

W latach 1980-1981 ruch solidarnościowy na wsi znalazł potężne oparcie nie 

tylko w ogniwach „Solidarności” robotniczej, ale przede wszystkim w strukturach 

kościelnych, od wiejskich proboszczów po biskupów i Prymasa Polski. Konsekwen-

tne poparcie kard. Stefana Wyszyńskiego dla powstających związków zawodowych 

50 Komunikaty..., op. cit., s. 257-258.

Poświęcenie krzyży na zebraniu związkowym w Gałkach na Podlasiu.

Pierwszy z prawej Zbigniew Adamczuk. Fot. Henryk Rosochacki
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rolników indywidualnych w decydujący sposób wpłynęło na ustąpienie władz w kwe-

stii rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Ukształtowane w tym 

okresie relacje związkowo-kościelne nabrały wkrótce nowego, nie mniej ważnego 

znaczenia w warunkach stanu wojennego i po jego formalnym zakończeniu, kiedy 

Kościół pozostał jedyną instytucją niezależną w PRL. Kościół w Polsce – nie zanie-

dbując swej misji religijnej – podjął w tym niezwykle trudnym czasie działania spo-

łeczne na niespotykaną dotąd skalę, które były reakcją na inicjatywy i potrzeby śro-

dowisk wiejskich (utworzenie duszpasterstwa rolników51) oraz wychodziły naprzeciw 

deklaracjom pomocy wolnego świata (próba organizacji Fundacji Rolniczej52). Mimo 

ograniczania przez władze PRL możliwości pełnej realizacji zarówno działalności 

duszpasterskiej, jak i funkcjonowania Fundacji Rolniczej, dzieła te przyczyniły się do 

przetrwania idei „Solidarności” wśród rolników i reaktywowania związku w okresie 

przełomu politycznego lat 1988-1989. 

51 Vide A.W. Kaczorowski, Kościół wobec wsi. Duszpasterstwo rolników [w] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, 

red. W. J. Wysocki, Warszawa 2004, s. 111-124.

52  Więcej na ten temat S. Siwek, Fundacja Rolnicza, Jaka władze PRL zablokowały wsparcie przez Kościół polskich rolników? 

Fakty, dokumenty – negocjacje w latach 1981-1987, Warszawa 2001.
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„Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981-1989

Czas karnawału – jak często określa się okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 roku 

– został przerwany przez uderzenie ze strony władz. W nocy z 12 na 13 grudnia 

1981 roku Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny, zawieszając działalność 

wszystkich organizacji społecznych oraz związków zawodowych, w tym także rolni-

czej „Solidarności”. Jeszcze przed północą 13 grudnia rozpoczęły się internowania. 

Ta forma represji spotkała także wielu działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”. W pierwszym okresie stanu wojennego – tj. do świąt Bożego Naro-

dzenia w 1981 roku – zostało internowanych około 125 działaczy wiejskiej „Solidar-

ności”. Część z nich dosyć szybko zwolniono. Według szacunków w połowie marca 

1982 roku w ośrodkach dla internowanych przebywało już tylko około 90 działaczy. 

W sumie podczas trwania stanu wojennego internowano 333 członków rolniczych 

związków (w tym 155 szczebla centralnego i regionalnego), co stanowiło niewiele po-

nad 3 proc. wszystkich internowanych. Skala tej formy represji była zatem znacznie 

mniejsza niż w przypadku robotniczej „Solidarności”. Wynikać to mogło z faktu, że 

władze bardziej obawiały się skupionych w zakładach pracy robotników bądź opozy-

cyjnych intelektualistów1.

Pierwszego dnia stanu wojennego został zatrzymany przewodniczący NSZZ RI 

„Solidarność” Jan Kułaj i przewieziony do Iławy. Trzy dni później z ośrodka dla inter-

nowanych trafi ł do miejsca odosobnienia w Chylicach koło Warszawy. Jednak rodzina 

do 25 stycznia 1982 roku nie znała miejsca jego pobytu. Podczas posiedzenia Komisji 

Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu 18 stycznia bp Bronisław Dąbrowski 

skutecznie interweniował w sprawie przewodniczącego rolniczej „Solidarności”. Po-

stanowiono wówczas powiadomić rodzinę Kułaja o jego internowaniu „na warun-

kach Wałęsy” i przyznać mu prawo do odwiedzin. Po otrzymaniu tych informacji 

rodzina Kułajów nawiązała kontakt z prezesem NK ZSL Romanem Malinowskim. 

1 Zob. A.W. Kaczorowski, Internowani działacze NSZZ RI „Solidarność”, „Nasza Ziemia” 2009, nr 2; T. Kozłowski, J. Olaszek, 

Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 16 [w druku].
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Była internowana Stanisława Sobieraj-Bartoś w Częstochowie. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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W czasie internowania funkcjonariusze SB prowadzili z Janem Kułajem dialog ope-

racyjny. Podczas tych rozmów miał on deklarować lojalność wobec władz PRL i go-

towość podjęcia pewnej formy jawnej współpracy. 28 kwietnia 1982 roku Kułaj został 

przewieziony do siedziby ZSL w Warszawie, gdzie spotkał się z Malinowskim, który 

miał mu zaproponować zaangażowanie się w prace jego stronnictwa. Kułaj, który był 

członkiem tej partii, propozycję przyjął. Po spotkaniu wystąpił w telewizji, odcinając 

się od swojej dotychczasowej działalności i zapowiadając podjęcie legalnej działal-

ności politycznej w ramach ZSL. Jednocześnie, inaczej niż niektórzy działacze „Soli-

darności” występujący w pierwszych miesiącach stanu wojennego w środkach maso-

wego przekazu, nie potępił wprost jej przywódców. Swoją postawę tłumaczył później 

podatnością na manipulację, co miało wynikać z długiego przebywania w odosobnie-

niu, oraz zaskoczeniem z powodu pojawienia się dziennikarzy. Twierdził, że materiał 

pokazany w telewizji został spreparowany. Podczas spotkania przywódca rolniczej 

„Solidarności” miał prosić Malinowskiego, by nagranie zaprezentować w całości i nie 

robić w nim żadnych skrótów. Prezes ZSL odpowiedział, że przed emisją zapozna się 

z materiałem i podejmie decyzję w tej sprawie. Po latach Malinowski to potwierdził, 

przyznając, że Kułaj „powiedział do kamery znacznie więcej niż puszczono”. Możliwe 

zatem, że obróbka nagrania nie dotyczyła jedynie spraw technicznych, ale wpłynę-

ła również w pewnym stopniu na jego treść. Następnego dnia po wystąpieniu Kułaj 

opuścił miejsce internowania. 

Postawa Kułaja została zdecydowanie negatywnie przyjęta w większości środo-

wisk opozycyjnych. Niektórzy uznali ją za zdradę ideałów „Solidarności”. Po wyjściu 

z internowania nie podejmował żadnej działalności opozycyjnej. Był jednak rozpra-

cowywany przez SB w związku ze spotkaniami z niektórymi działaczami opozycji, 

a także wypowiedziami dla zagranicznych mediów, w których wyrażał się krytycznie 

o władzy. Jednocześnie kontynuowano z nim dialog operacyjny, prowadzony w ra-

mach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Żywiciel”. Rozmawiający 

z Kułajem funkcjonariusze zachęcali go do niepodejmowania żadnych działań opo-

zycyjnych. Pozycję Kułaja w środowiskach niezależnego ruchu rolniczego ostatecz-

nie osłabiło jego przystąpienie do Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady 

Państwa w 1986 roku. Jednocześnie w drugiej połowie dekady lat osiemdziesiątych 

XX w. SB odnotowała jego bardzo krytyczne wypowiedzi na temat roli ZSL i polityki 

rolnej władz2. 

Apele o manifestowanie oporu wobec polityki władz spotykały się ze znacznie 

mniejszym odbiorem w środowiskach wiejskich. Nie były one w stanie zorganizować 

większych protestów przeciw decyzji władz. Rolnicy nie mieli wspólnych zakładów 

pracy, co znacznie utrudniało zorganizowanie w krótkim czasie spektakularnych 

2 Zob. R. Kalukin, Prawie Wałęsa, „Duży Format”, 12 II 2008. Na temat działań operacyjnych prowadzonych przez funkcjo-

nariuszy SB wobec Jana Kułaja w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego zob. AIPN, 0608/351, t. 1-3.
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akcji protestacyjnych. Podobnie jak przedstawiciele pozostałych środowisk opozy-

cyjnych działacze związków rolniczych zaangażowali się w akcję pomocy dla osób 

represjonowanych. Do koordynujących działania ośrodków przykościelnych oprócz 

transportów zagranicznych docierały także dostawy żywności od rolników z różnych 

części kraju. Kościół po wprowadzeniu stanu wojennego podejmował także inten-

sywne starania w sprawie zwolnienia z miejsc internowania, aresztu i więzień po-

szczególnych działaczy rolniczej „Solidarności”. Potrzebę ich uwolnienia zazwyczaj 

argumentowano faktem, że rolnicy ci sami prowadzili gospodarstwa, będąc jedynymi 

żywicielami swoich rodzin3.

W podziemiu i w kościele

Podziemne struktury rolniczej „Solidarności” na wsi nie rozwijały się na taką skalę 

jak organizacje opozycyjne w miastach. Związek po wystąpieniu Kułaja nie miał dzia-

łaczy posiadających odpowiedni autorytet i znane nazwisko. Główną konspiracyjną 

strukturę niezależnego ruchu chłopskiego stanowił Ogólnopolski Komitet Oporu 

Rolników „Solidarność” (OKOR), którego twórcą był ukrywający się w Warszawie 

Józef Teliga. W maju 1982 roku ogłosił on powstanie organizacji, która realną działal-

ność rozpoczęła dopiero kilka miesięcy później. Do tego czasu pojawiały się jednak 

oświadczenia sygnowane nazwą komitetu i nazwiskiem jego założyciela. 

Do pierwszego spotkania działaczy, którzy później utworzyli OKOR, doszło 15 sierp-

nia 1982 roku w podkrakowskiej parafi i w Bieżanowie u ks. Adolfa Chojnackiego. 

W zebraniu wzięli udział m.in. Józef Baran, Wieńczysław Nowacki i Józef Teliga, 

którzy stanowili kierownictwo komitetu. Baran zajął się wydawaniem „Solidarności 

Rolników” (głównego organu prasowego OKOR), Nowacki – pracą organizacyjną, 

a Teliga sygnował swoim nazwiskiem oświadczenia organizacji. W założeniu w skład 

OKOR mieli wchodzić członkowie skłóconych wcześniej rolniczych związków zawo-

dowych, komitet miał być jednak organizacją o charakterze stricte politycznym. Jego 

liderzy jako główny cel działania stawiali dążenie do odzyskania przez Polskę niepod-

ległości. W połowie sierpnia 1982 roku ogłoszono deklarację programową OKOR. 

Stwierdzono w niej, że istnieje potrzeba tworzenia niezależnego ruchu społecznego na 

wsi i wezwano rolników do podejmowania działań wyrażających opór wobec polityki 

władz. Apelowano o bojkot państwowych punktów skupu i dostarczanie żywności 

bezpośrednio do odbiorców. Założyciele komitetu deklarowali także poparcie i go-

towość podjęcia współpracy z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidar-

ność”. Wyrazem solidarności z robotniczymi protestami miało być niedostarczanie 

produktów rolnych około trzynastego każdego miesiąca. W deklaracji nawoływano 

3 Zob. P. Raina, Troska o internowanych. Interwencje abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982-1989, Warszawa 1999.
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Wieńczysław Nowacki. Fot. Lech Ścibor-Rylski



Jan Olaszek
„Solidarność” Rolników 1980-1989

144

również do organizowania pomocy charytatywnej i pomocy w pracach polowych dla 

rodzin internowanych i uwięzionych działaczy chłopskich, a także osób szczególnie 

dotkniętych skutkami podwyżek cen. Sympatycy OKOR mieli też brać udział w bar-

dziej bezpośrednich akcjach protestacyjnych – kolportażu ulotek i pisaniu haseł na 

murach; planowano także przygotowanie się do udziału w strajku generalnym.

Nowi członkowie OKOR byli zobowiązani do składania przysięgi. Jej treść wskazuje 

na silne przywiązanie do tradycyjnie pojmowanych wartości religijnych i patriotycz-

nych: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony 

Polskiej, kładąc rękę na ten Święty Krzyż, znak Męki Zbawiciela – przysięgam, że wstę-

pując w konspiracyjne szeregi Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidar-

ność” będę posłuszny jego zarządzeniom, będę dbać o jego honor i powagę, wspierać 

jego działalność czynnie i materialnie. Przysięgam, że wstępując w szeregi walczących 

o jego istnienie, o wolność praw ludzkich i obywatelskich mojego Narodu – wierząc, że 

walka ta toczy się również o wolność i suwerenność mojej Ojczyzny, Rzeczypospolitej 

Polskiej – stanę bez wahania na każdym powierzonym mi posterunku, aby walczyć o jej 

honor i wyzwolenie, ze wszystkich sił, aż do ofi ary z mojego życia. Przysięgam, że po-

wierzonych mi tajemnic niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak 

mi dopomóż Bóg i Niewinna Krwi, Męko Jego Syna”. OKOR bezpośrednio odwoływał 

się do tradycji konspiracji niepodległościowej z czasów II wojny światowej, nawiązywa-

ła do tego sama jego nazwa. Także struktura komitetu była wzorowana na Armii Krajo-

wej, czego pomysłodawcą był sam Józef Teliga, który w młodości działał w AK i WiN. 

W przygotowywanych przez niego planach struktura organizacji miała opierać się na 

tzw. piątkach, organizowanych odgórnie. Każdy członek takiej jednostki organizacyjnej 

miał dobierać sobie czterech współpracowników na niższym szczeblu4. 

Dużo większą skalę niż działalność konspiracyjna w środowiskach rolniczych 

przybierały uroczyste nabożeństwa organizowane w dniach rocznic porozumień rze-

szowsko-ustrzyckich i rejestracji NSZZ RI „Solidarność” oraz tradycyjnych świąt lu-

dowych i narodowych. Pierwsze takie nabożeństwo odprawiono 12 maja 1982 roku. 

Grupa działaczy z województwa stołecznego (m.in. Józef Broniszewski, Janusz By-

liński, Stanisław Czartoryski, Tomasz Kamiński, Andrzej Łuszczewski, Irena Megler, 

Leszek Mirkowicz, Grzegorz Piasecki, Kazimierz Porębski, Karolina Przybylska, Eli-

giusz Sieklicki, Marian Wiak, Michał Wójciak i Stanisław Zając) zorganizowała w ka-

tedrze warszawskiej mszę św. w pierwszą rocznicę rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. 

Celebrował ją bp Władysław Miziołek. W nabożeństwie wzięło udział kilkudziesięciu 

działaczy związkowych z różnych regionów Polski. 

4 Na temat programu i początku działalności OKOR opowiadał Józef Teliga na łamach wydawanego przez siebie pisma: Nie 

mamy armat. Z Józefem Teligą z Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność” rozmawia Ewa Boryna, „Żywią 

i Bronią” 1983, nr 1.
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Wtedy również w środowiskach mazowieckich działaczy rolniczej „Solidarności” 
powstał pomysł zorganizowania ogólnopolskiej pielgrzymki rolników na Jasną Górę, 
połączonej z uroczystościami dożynkowymi. W Warszawie przygotowania do niej 
koordynował ks. Bogusław Bijak. Prymas Polski Józef Glemp wystosował, odczyta-
ne we wszystkich parafi ach w kraju, zaproszenie do udziału w pielgrzymce. Główne 
uroczystości odbyły się 5 września 1982 roku. Przed mszą św. odczytano list Jana Pa-
wła II do rolników. Homilię wygłosił bp Ignacy Tokarczuk. Mówił on m.in.: „Dzisiaj 
w Polsce potrzeba jasnej polityki agrarnej, żeby już żaden rolnik, żadne gospodarstwo 
rodzinne nie bało się kolektywizacji, nędzy chłopa i nędzy narodu [...] Żeby wieś 
mogła te zadania spełniać, potrzeba, żeby związek zawodowy rolników mógł dzia-
łać, żeby naprawdę umożliwiono mu powrót do działalności, do obrony praw ludzi 
wsi, a równocześnie do obrony praw całego narodu”5. W czasie uroczystości dożyn-
kowych bp Ignacy Tokarczuk wygłosił apel do rolników o organizowanie pomocy 
żywnościowej dla mieszkańców miast, który stał się impulsem do rozpoczęcia akcji 
„Wieś miastu – miasto wsi”. Z dużym oddźwiękiem spotkało się także przemówienie 
Leszka Mirkowicza. W uroczystościach wzięło udział ok. 300 tys. mieszkańców wsi. 
Organizowane na dużą skalę uroczystości dożynkowe odbywały się przez całą dekadę 
i spotykały się z ogromnym zainteresowaniem środowisk wiejskich. 

Po mszy z inicjatywy bpa Ignacego Tokarczuka doszło do spotkania z grupą działa-
czy związkowych, w czasie którego rozmawiano o szczegółach zorganizowania dusz-
pasterstwa rolników. Przedstawiciele środowisk rolniczych zostali też poinformowani 
o koncepcjach zachodniej pomocy dla polskiego rolnictwa; w spotkaniu uczestniczył 
prof. Andrzej Stelmachowski. Po spotkaniu SB zatrzymała kilkunastu jego uczest-
ników, którzy następnie zostali internowani. Byli to: Piotr Bartoszcze, Roman Bar-
toszcze, Jan Beszta-Borowski, Witold Hatka, Aleksander Kamiński, Kamil Matuszew-
ski, Urban Matuszewski i Wojciech Obernikowicz. Strona kościelna próbowała się 
za nimi wstawiać, argumentując, że rozmowy dotyczyły organizacji duszpasterstwa, 
nie zaś – jak utrzymują władze – nowej organizacji rolniczej. Wystąpienie bpa To-
karczuka spotkało się z ostrą reakcją ofi cjalnych środków masowego przekazu. Na 
konferencji prasowej rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana wystąpił kierownik Urzę-
du ds. Wyznań Adam Łopatka, który skrytykował biskupa za wygłoszenie kazania 
o charakterze politycznym. Podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 
pojawiały się zarzuty wobec Kościoła, że pod pretekstem działalności duszpasterskiej 
próbował odtwarzać struktury rolniczej „Solidarności”. Plany działań SB wobec nie-
zależnego ruchu chłopskiego zakładały skompromitowanie dwóch osób mających, 
jak się wydaje, największy autorytet wśród działaczy rolniczych: bpa Ignacego Tokar-
czuka i prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Wobec tego drugiego zamierzano zastoso-
wać kombinację operacyjną, sugerującą, że rzekomo współpracował on z SB6.

5 Z homilii ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej, wygłoszonej na Jasnej Górze 5. 09. 1982 pod-

czas jubileuszowej pielgrzymki rolników, „Tygodnik Mazowsze”, 22 IX 1982, nr 27. 

6 Zob. AIPN, 0608/351, Koncepcja działań neutralizujących inicjatywy reaktywowania „Solidarności” RI, 11 IX 1982 r., k. 147–149.
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Pierwsze dożynki na Jasnej Górze 5 września 1982 r.

W imieniu chłopów przemawia Leszek Mirkowicz. Fot. Marek Osicki



„Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981-1989
„Solidarność” Rolników 1980-1989

147

Homilia bpa Ignacego Tokarczuka. Fot. Marek Osicki

Pielgrzymka na jubileusz 600-lecia MB Częstochowskiej

zgromadziła 300 tys. rolników. Fot. Marek Osicki
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Ks. prałat Bogusław Bijak (po prawej). Fot. Marek Osicki

Bp Marian Przykucki błogosławi dożynkowe chleby. Fot. Marek Osicki
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Bp Ignacy Tokarczuk wśród rolników. Po prawej Józef Broniszewski. Fot. Marek Osicki

Spotkanie w klasztorze jasnogórskim po uroczystościach dożynkowych.

Od prawej: Stanisław Czartoryski, bp Ignacy Tokarczuk, Janusz Byliński. Fot. Marek Osicki
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W drugiej połowie 1982 roku w środowiskach działaczy rolniczej „Solidarności” 

pojawił się pomysł sformalizowania działania duszpasterstwa. 18 listopada prymas 

Józef Glemp przyjął grupę działaczy i doradców związkowych, którzy poprosili go 

o ustanowienie nowych struktur duszpasterskich dla środowisk rolniczych. W czasie 

Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która obradowała 1 i 2 grudnia 1982 roku, 

podjęto decyzję o utworzeniu Komisji ds. Duszpasterstwa Rolników. Jej przewodni-

czącym 23 lutego 1983 roku został sufragan kielecki bp Jan Gurda. Zgodnie z koncep-

cją strony kościelnej działalność duszpasterstwa miała się opierać na oddolnie two-

rzonych grupach rolników i obejmować nie tylko organizowanie życia religijnego, ale 

także pracę charytatywną, samokształceniową i kulturalną. Pierwsze takie wspólnoty 

zaczęły powstawać na początku 1983 roku.

Chyba najprężniej ruch duszpasterstwa rolników rozwijał się na obszarze Polski 

południowo-wschodniej. Wpływ na to miała m.in. postawa bpa Ignacego Tokarczu-

ka, który należał do hierarchów kościelnych wyrażających poparcie dla „Solidarności” 

w najbardziej zdecydowany sposób. Pierwszym ośrodkiem, w którym podjęto tego ro-

dzaju działalność, był Krasiczyn. W dniach 8–12 grudnia 1982 roku odbyły się tam 

Rekolekcje w Szewnej z udziałem bpa Jana Gurdy – pierwszego przewodniczącego

Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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rolnicze rekolekcje, na które przybyli mieszkańcy diecezji: częstochowskiej, kieleckiej, 

krakowskiej, przemyskiej i warszawskiej. Gospodarzem był ks. proboszcz Stanisław 

Bartmiński, a uczestniczyli w nich również ks. Czesław Sadłowski ze Zbroszy Du-

żej oraz bp Tadeusz Błaszkiewicz, a także Wieńczysław Nowacki i Marek Kuchciński. 

Spotkanie zakończyło się wysłaniem telegramu do Jana Pawła II i skierowaniem apelu 

do rolników polskich. Według ks. Bartmińskiego w rekolekcjach wzięło udział około 

40 osób. Kilka z nich zostało zatrzymanych na parę godzin przez funkcjonariuszy MO 

obstawiających teren. Od 6 lutego 1983 roku w Krasiczynie organizowano raz w miesiącu 

spotkania rolników, w czasie których wygłaszano wykłady dotyczące spraw religijnych 

i społecznych. Brało w nich udział od 150 do ponad 300 osób. Pieniądze na organizację 

spotkań pochodziły przede wszystkim z darów zbieranych wśród parafi an, otrzymywa-

no je także w ramach współpracy z innymi duszpasterstwami i kurią. W kolejnych latach 

Krasiczyn stał się jednym z głównych ośrodków duszpasterstwa rolników7. 

Władze starały się nie dopuścić do rozwoju tego ruchu, obawiając się wyłonienia 

się z niego chłopskiej opozycji politycznej. Funkcjonariusze SB szczegółowo doku-

mentowali udział byłych działaczy rolniczej „Solidarności” w poszczególnych uro-

czystościach i odnotowywali wszelkie polityczne akcenty spotkań. W końcu grud-

nia 1982 roku dyrektor Departamentu IV MSW płk Zenon Płatek rozesłał do KW 

MO w południowych województwach dyrektywy, w których wydał polecenie pod-

jęcia aktywniejszych działań operacyjnych w tej sprawie. Działania SB i MO miały 

utrudniać przebieg spotkań duszpasterskich, m.in. uniemożliwiając przyjazd na nie 

części uczestników. Na przykład 5 marca 1983 roku zablokowano w Krasiczynie dro-

gi wyjazdowe, a następnie zatrzymano 16 osób, które zostały przewiezione do KW 

MO w Przemyślu, gdzie były przetrzymywane od 4 do 24 godzin. Przeciwko takim 

represjom ofi cjalnie zaprotestował bp Ignacy Tokarczuk, który 9 marca 1983 roku 

zawiadomił o tym Sekretariat Episkopatu Polski, prosząc o interwencję w tej spra-

wie. W czasie kolejnego spotkania w Krasiczynie wystosowano list protestacyjny do 

Sejmu PRL, Komisji ds. Człowieka i Obywatela ONZ oraz redakcji „Tygodnika Po-

wszechnego”, pod którym podpisało się 86 osób8. 

W ocenie władz działalność duszpasterstwa rolników była podporządkowana 

tworzeniu ruchu politycznego. W opracowaniu sporządzonym przez funkcjonariu-

szy MSW na ten temat z lipca 1983 roku uznawano, że jest ono „próbą wykorzysta-

nia przez Kościół obecnej sytuacji na wsi. Ofi cjalnym celem duszpasterstwa rolników 

jest budowanie wspólnot parafi alnych na teoretycznych podstawach nauki społecz-

nej Kościoła. W istocie chodzi o umocnienie wpływów Kościoła, kontynuowanie 

7 Zob. Telegram, „Solidarność Rolników”, grudzień 1982, nr 4; T. Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 151–152; Wojenne 

rekolekcje [w:] Świadectwa stanu wojennego, wstęp J. Krupski, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2006, s. 25.

8 Iwaneczko, Opór..., s. 263; Wspólnota Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Krasiczynie, „Solidarność Rolników”, lipiec–sierpień 

1983, nr 7/8 (11/12).
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w zmienionej formie idei i założeń b. ruchu związkowego oraz możliwość ograni-

czania i stopniowego wypierania wpływów instytucji państwowych ze wsi (w tym 

zwłaszcza ZSL i ZMW). Popierając tę formę, niektórzy działacze opozycji wiejskiej 

widzą w perspektywie możliwość odbudowania struktur organizacyjnych zdelega-

lizowanych związków zawodowych lub nawet powołania w przyszłości opozycyjnej 

partii chłopskiej o zabarwieniu chadeckim”9. Władze obawiały się takiego przebiegu 

wydarzeń, ponieważ w działalność duszpasterstwa rolniczego angażowali się człon-

kowie opozycji, dla których spotkania były okazją do podtrzymywania kontaktów 

i organizowania niezależnej działalności na wsi. Nabożeństwa i wykłady stwarzały 

możliwość działaczom związków rolniczych prowadzenia rozmów na temat przyszło-

ści ruchu. Dzięki nim związkowcy z odległych terenów mogli utrzymywać ze sobą 

kontakt. Jednocześnie przedstawiciele Kościoła starali się, aby spotkania w ramach 

duszpasterstwa nie były miejscem działań o charakterze stricte politycznym10. 

W kolejnych latach ruch duszpasterstwa rolników nadal się rozwijał. Jednym 

z głównych jego animatorów był Gabriel Janowski, utrzymujący dobre kontakty 

z episkopatem. Na terenie całej Polski przy parafi ach powstawały ośrodki, w których 

organizowano rekolekcje dla rolników, wykłady i imprezy kulturalne. Ich gośćmi 

często byli duchowni związani z niezależnym ruchem rolniczym, czołowi działacze 

ruchu, naukowcy zajmujący się problematyką wsi i ruchu ludowego, a także związani 

z opozycją artyści. W MSW oceniano, że ruch najprężniej rozwija się na obszarze 

Polski południowo-wschodniej, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Warszawie. 

Mniejszą aktywność w Polsce północnej wiązano z regionalnymi różnicami w struk-

turze własności ziemi. Do ośrodków, w których organizowano duszpasterstwo rol-

ników, należały m.in.: Biechowo, Błażowa, Błonie, Chełmża, Czerna, Częstochowa, 

Rzeszów-Drabinianka, Górno, Haczów, Jarosław, Kalisz, Kielnica, Konin, Krasiczyn, 

Leśna Podlaska, Leżajsk, Lutcza, Łabunie, Magdalenka, Nasielsk, Niepokalanów, Pia-

seczno, Radom, Sokołów Małopolski, Sokołów Podlaski, Sonina, Szewna, Stalowa 

Wola, Szczecin, Strzyżów, Topolno, Wąchock, Wierzchosławice, Zakroczym, Zarze-

cze. Warto wymienić także nazwiska osób duchownych związanych z działalnością 

opozycyjną na wsi. Wśród zaangażowanych księży byli m.in.: Stanisław Bartmiński, 

Bogusław Bijak, Adolf Chojnacki, Edward Frankowski, Tadeusz Gołąbek, Kazimierz 

Kaczor, Stanisław Krzywiński, Stanisław Małkowski, Czesław Nowak, Henryk No-

wik, Czesław Sadłowski, Jan Sikora11. 

W maju 1983 roku członkowie OKOR zaapelowali o bojkot organizowanych 

przez władze obchodów Święta Pracy i wzięcie udziału w uroczystościach niezależ-

9 AIPN Rz, 062/12, t. 1, Aktualne problemy operacyjno-polityczne występujące w środowisku wiejskim i przejawy działalności 

opozycyjnej na wsi, 11 VII 1983 r., k. 17–18.

10 K. Łabędź, Opozycja ludowa w okresie od stanu wojennego do „okrągłego stołu”, [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu 

ludowego, t. 2, red. W. Paruch, S. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002, s. 487. 

11 Zob. W. Hatka, 1984 rok. Tajny Informator Służb Bezpieczeństwa, „Ostatni Krąg” 2005, nr 3. 
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nych w dniach 1 i 3 maja. Od 6 do 12 maja w środowiskach rolniczych obchodzono 

Tydzień Praw Rolników, podczas którego działacze niezależnego ruchu chłopskiego 

mieli przypominać społeczeństwu o treści porozumień z 1981 roku. W katedrze św. 

Jana w Warszawie 12 maja 1983 roku odprawiona została rocznicowa msza świę-

ta, celebrowana przez bp. Miziołka. Po homilii wystąpił Gabriel Janowski. Następnie 

uczestnicy nabożeństwa złożyli kwiaty i wieńce pod tablicami pamiątkowymi ku czci 

Wincentego Witosa i kardynała Stefana Wyszyńskiego12. Działacze „Solidarności” 

rolniczej wystąpili wówczas z listem otwartym do społeczeństwa i władz PRL, w któ-

rym apelowali o stworzenie przez władze warunków prawnych dla działalności rolni-

czych związków zawodowych. „Działalność takich związków jest dobra dla rolnictwa 

i całego społeczeństwa konieczną potrzebą [...] Porozumienia zawarte między Rzą-

dem PRL a NSZZ RI „Solidarność” określały tryb rozwiązywania najważniejszych 

problemów polskiego rolnictwa. Brak związkowej reprezentacji i możliwości obrony 

rolników na szczeblu centralnym i terenowym jest przyczyną, że porozumienia te nie 

zostały zrealizowane. Aktualna sytuacja nie rozwiązuje istniejących problemów spo-

łecznych. Struktury utrwalone przez ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach 

12 Oświadczenie, „Solidarność Rolników”, kwiecień 1983, nr 4 (8); Tydzień Praw Rolników, „Tygodnik Wojenny”, 12 V 1983, 

nr 58; „Solidarność Rolników”, maj–czerwiec 1983, nr 5 (9).

Procesja na święcenie pól pod Błoniem. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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rolników z 8 października 1982 roku, która pozbawia rolników prawa do niezależ-

nych, samorządnych związków zawodowych, nie cieszą się poparciem i zaufaniem na 

wsi i nie są autentycznym reprezentantem rolników [...] Prawo rolników do związku 

zawodowego uznał Rząd PRL w porozumieniu bydgoskim 17 kwietnia 1981 roku, 

a następnie Sejm, legalizując to ustawą”. Dokument podpisali: Artur Balazs, Bole-

sław Banaszkiewicz, Jan Beszta-Borowski, Marek Daniłowicz, Piotr Dąbrowski, Józef 

Frączek, Gabriel Janowski, Jerzy Karwowski, Wanda Pomianowska, Wiktor Stasiak, 

Andrzej Stelmachowski, Józef Ślisz i Karol Wojtaszczyk13. Niezależne uroczystości 

zorganizowano również z okazji tradycyjnych Zielonych Świątek 23 maja 1983 roku. 

Głównym miejscem obchodów były uznawane za centrum chłopskiego patriotyzmu 

Racławice. Już 22 maja oddziały milicji zablokowały drogi dojazdowe, kontrolując 

autobusy i samochody osobowe. Służby porządkowe otoczyły teren obchodów, nie 

chcąc wpuścić potencjalnych uczestników, około 150 osobom udało się jednak wziąć 

udział w uroczystości14.

W czerwcu 1983 roku działacze zdelegalizowanych związków rolniczych uczestni-

czyli w uroczystościach z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce. Organizowano w tym 

czasie pielgrzymki do tych miast, które odwiedzał papież. 18 czerwca w Niepokala-

nowie Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami wsi. Wyraził swoje poparcie dla idei 

duszpasterstwa rolniczego, mówiąc: „Wiem, że w tym dzisiejszym zgromadzeniu bio-

rą liczny udział przedstawiciele wsi, polscy rolnicy. Są tu – jak mnie poinformowa-

no – »uczestnicy duszpasterskich wspólnot rolników pracujących nad odnową wsi 

w łączności z Kościołem«. Niektórzy z was odwiedzili mnie w czasie mojej choroby 

w rzymskim szpitalu Gemelli, dziś spotykamy się na modlitwie na tej franciszkańskiej 

i maksymilianowej ziemi. Wiem, że ożywia was myśl o odnowie najlepszych tradycji 

kulturalnych wsi, o chrześcijańskim życiu we wzajemnej miłości, o doskonaleniu się 

przez wspólną modlitwę, że tworzycie kręgi wzajemnej pomocy, uczestniczycie w re-

kolekcjach, dokształcacie się, zapoznajecie się ze społeczną nauką Kościoła. Pragnie-

cie w ten sposób odkryć na nowo wasze szczególne posłannictwo, pracy na roli przy-

wrócić właściwą jej godność i w jej trudach odnajdywać radość. Pozwólcie, że zwrócę 

się do was słowami wielkiego męża stanu przedstawiciela polskiej wsi, Wincentego 

Witosa: »Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te 

trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go 

mieć. Gdzie chłop stanął, tam się podstawa przyszłego odrodzenia ostała«”15.

Znaczenie pracy na roli Jan Paweł II podniósł także dwa dni później w homilii 

wygłoszonej w Poznaniu w czasie mszy beatyfi kacyjnej matki Urszuli Ledóchowskiej, 

13 Archiwum Ośrodka KARTA [dalej AOK], IV/261.1, List Otwarty do społeczeństwa i władz Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej, 12 V 1983 r., k. 2. 

14 Zob. „Racławice ’83”, dodatek specjalny do „Solidarności Rolników” V 1983.

15 Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983.1987.1991.1995.1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 250. 



„Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981-1989
„Solidarność” Rolników 1980-1989

155

powołując się na słowa prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Jakie wielkie miał 

on wyczucie dla tego związku człowieka z ziemią, który stoi u podstaw bytu całe-

go społeczeństwa. Jak trafnie przestrzegał przed zaniedbywaniem rolnictwa, przed 

ucieczką z ziemi i nadmierną urbanizacją. Czuło się w jego słowach jakby dalekie 

echo tej piastowskiej tradycji, która z Ewangelii przejęła wezwanie: »Czyńcie sobie 

ziemią poddaną« – a w realizacji tego wezwania szukała umocnienia samych pod-

staw narodowej i państwowej racji stanu własnej Ojczyzny. Oto, co powiedział kar-

dynał Stefan Wyszyński w dniu 2 kwietnia 1981 r. do przedstawicieli »Solidarności 

Wiejskiej«: »Jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichury nie wywieją 

jej łatwo, choćby była piaszczysta. Ale jeżeli ziemia będzie pustkowiem, wtedy łatwo 

ją zawojować... Znamy historię powieściową, ale prawdziwą – Boryny z »Chłopów« 

Reymonta. Jego śmierć z wyciągniętymi ramionami na ziemi i poszum wichrów: 

»Gospodarzu, zostań z nami!« – to obraz bardzo wymowny. Gdy człowiek zetknie 

się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego, widzi 

wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony 

jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw, wynikający z racji posiadania ziemi. 

Życzę wam, rolnicy Wielkopolski – wam, rolnicy całej Ojczyzny, abyście te słowa Pry-

masa Tysiąclecia przechowali w pamięci jako testament wielkiego Polaka, wielkiego 

miłośnika polskiej ziemi i polskiego narodu”16.

W 1983 roku nagłośniona została sprawa Fundacji Rolniczej, której zadaniem 

miało być zbieranie pomocy na Zachodzie dla polskich rolników znajdujących się 

w trudnej sytuacji. Zorganizowanie fundacji miało być sposobem na wydobycie kraju 

z kryzysu i poprawę sytuacji zaopatrzeniowej. W grę wchodziła suma około dwóch 

miliardów dolarów. Idea ta pojawiła się jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojen-

nego. Władze wstępnie zaakceptowały ten pomysł na posiedzeniu Komisji Wspólnej 

Rządu i Episkopatu 8 czerwca 1982 roku. Z czasem jednak zaczęły mieć coraz więcej 

wątpliwości, co sprawiło, że negocjacje się przeciągały. Sprawa ta budziła duże emocje 

wśród działaczy niezależnego ruchu rolniczego. Na łamach „Solidarności Rolników” 

informowano: „Społeczeństwa zachodnie oferują polskiemu rolnictwu pomoc i sta-

wiają tylko jeden warunek, że zostanie nią objęty tylko sektor indywidualny. Uważają 

bowiem, i słusznie, że tylko rolnik indywidualny jest w stanie efektywnie wykorzystać 

oferowane środki. A rząd PRL-u jak zwykle w wypadku niezależnych inicjatyw widzi 

same trudności... i myśli jak przechwycić oferowaną pomoc, przejąć nad nią kontrolę 

i skierować na umocnienie sektora państwowego. A nie będzie to trudne. Należy bo-

wiem pamiętać, że rząd ma do dyspozycji cały arsenał biurokratyczny, system praw-

ny, a chłop nie ma nawet prawa do niezależnych związków i samorządów rolniczych. 

Dlatego też należy sobie zdać sprawę, że należyte wykorzystanie oferowanej pomocy 

16 Ibidem, s. 301-302.
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(a tym samym rozwój rolnictwa) uzależnione jest od: 1. Zniesienia ustawy o „szcze-

gólnej regulacji prawnej”, która jeszcze bardziej ogranicza swobody obywatelskie 

i możliwości normalnej, nie zakłóconej niedorzecznymi ingerencjami władz pracy 

gospodarczej niż przepisy prawa wojennego. 2. Zezwolenia władz na zorganizowanie 

niezależnych związków zawodowych i samorządów rolniczych. 3. Pełnej gwarancji 

ze strony władz PRL-u wyłączności dysponowania przyznaną pomocą przez komisje 

złożone z demokratycznie wybranych przedstawicieli niezależnych związków zawo-

dowych i samorządów rolniczych. 4. Opracowania przez ekspertów zachodnich, przy 

udziale niezależnych ekspertów polskich, także chłopskich, szczegółowego planu 

rozdysponowania pomocy i zaakceptowania go przez niezależne związki chłop-

skie”17. W czerwcu 1984 roku prymas Józef Glemp utworzył Komitet Organizacyj-

ny Fundacji Rolniczej. Jego przewodniczącym został prof. Andrzej Stelmachowski, 

a pełnomocnikiem strony kościelnej ks. Alojzy Orszulik. W październiku 1985 roku 

komitet zwracał uwagę na trudności czynione przez stronę rządzącą. We wrześniu 

następnego roku Sekretariat Prymasa Polski poinformował o zakończeniu działal-

ności komitetu wobec całkowitego impasu w rozmowach z rządem. Ostatecznie 

Fundacja Rolnicza nigdy nie zaczęła działać. Uzyskano jedynie zgodę na utworzenie 

w 1987 roku Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę, która otrzymała 

pieniądze ze Stanów Zjednoczonych. Funkcję prezesa pełniła Maria Stolzman18.

Obok duszpasterstwa rolników w środowiskach chłopskich rozwijała się pod-

ziemna działalność opozycyjna, prowadzona przez samodzielne organizacje bądź 

w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Rolników. Wydawana przez nie prasa 

bezdebitowa stanowiła mały ułamek całego niezależnego ruchu wydawniczego. Duża 

część pism wychodziła przez krótki czas, znikając po wydaniu zaledwie kilku nume-

rów. W przeciwieństwie do nich „Solidarność Rolników” – główny organ prasowy 

OKOR ukazywała się od 1982 do 1987 roku. Pismo powstawało w Krakowie pod 

kierunkiem Józefa Barana, a następnie Wieńczysława Nowackiego. W sumie ukaza-

ły się jego trzydzieści trzy wydania (w tym kilka numerów podwójnych), co stawia 

„Solidarność Rolników” na pierwszym miejscu wśród podziemnych pism o takim 

profi lu. Od 1983 roku wydawano „Żywią i Bronią” będące drugim pismem OKOR 

o ambicjach ogólnopolskich przygotowywanym w Warszawie pod nadzorem Józefa 

Teligi.

W ramach funkcjonujących w różnych ośrodkach struktur OKOR i innych or-

ganizacji chłopskich wydawano tytuły regionalne. W sumie od wprowadzenia sta-

nu wojennego do powtórnej rejestracji NSZZ RI „Solidarność” ukazywało się około 

40 pism niezależnego ruchu chłopskiego, ale większość z nich stanowiły efemery-

17 „Solidarność Rolników”, wrzesień 1983, nr 8-9 (11-12). Cyt. za Sopel, Niezależny..., s. 175. 

18 S. Siwek, Fundacja Rolnicza. Jak władze PRL zablokowały wsparcie przez Kościół polskich rolników? Fakty, dokumenty – ne-

gocjacje w latach 1981–1987, Warszawa 2001.
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dy, których żywotność ograniczała się jedynie do (najwyżej) paru numerów. Oprócz 

wymienionych wyżej do bardziej znanych tytułów o zróżnicowanym zasięgu – od 

lokalnego po krajowy – można zaliczyć m.in.: „AR. Czasopismo społeczno-politycz-

ne dla rolników” (Szczecin 1984-1989), „Biuletyn Informacyjny Agencji Solidarności 

Rolników” (1986-1988), „Fajsławice” (1987-1989), „Gazeta Rolników” (Lublin 1988-

1989), „Głos Skowronka” (Janów Lubelski 1988-1989), „Goniec Wojenny” (Białystok 

1982-1983), „Gospodarz” (Wrocław 1983-1984), „Informator NSZZ „Solidarność” 

Ziemi Zamojskiej-Roztocza” (1985-1989), „Kłos” (Gdańsk 1987,1989), „Kłos” (Kra-

ków, 1986-1987), „Nasza Ziemia” (Wrocław, 1988-1989), „Nie rzucim ziemi” (Wierz-

chosławice 1983-1985), „Słowo i Czyn” (Warszawa 1987-1989), „Solidarność Wiej-

ska” (Warszawa 1982,1986), „Wieś Polska” (Rzeszów, 1985-1986), „Wieś Solidarna” 

(Lublin 1983-1985), „Wieści” (Warszawa, Rzeszów 1988-1989), „Ziarna” (Zamość 

1984-1985), „Żywią i Bronią” (Bydgoszcz 1984-1985).

Na łamach podziemnych pism po wprowadzeniu stanu wojennego szeroko opisy-

wano represje wobec niezależnych ruchów rolniczych i przebieg uroczystości patrio-

tyczno-religijnych. Najwięcej miejsca jednak poświęcano sprawom własności ziemi, 

problemom zaopatrzeniowym, stosunkowi władz PRL i opozycji wobec problemów 

wsi. Niezależne organizacje chłopskie były silnie związane z Kościołem katolickim, 

co znajdowało swoje odbicie w publikacjach. Szeroko opisywano w nich działania 

Kościoła, między innymi próby organizowania Fundacji Rolniczej, działalność dusz-

pasterstwa rolników i wypowiedzi poszczególnych hierarchów dotyczące sytuacji wsi. 

Wiele miejsca na łamach podziemnej prasy poświęcano na upamiętnianie tradycji 

ruchu ludowego, zwłaszcza opozycyjnej działalności PSL Stanisława Mikołajczyka. 

Najczęściej organizacje chłopskie nie dysponowały odpowiednim sprzętem do 

produkcji na szerszą skalę wydawnictw niezależnych. W zamyśle pisma te mia-

ły docierać do mieszkańców wsi. W praktyce jednak było różnie. Wśród osób za-

angażowanych w tworzenie podziemnych struktur rolniczych nie było wielu ludzi 

specjalizujących się w działalności wydawniczej, chociaż w niektóre z nich byli zaan-

gażowani zawodowi dziennikarze jak np. Danuta i Mieczysław Kaczanowscy, Janusz 

Winiarski czy Magdalena Nagórska. Zwykle redagowaniem zajmowali się działacze 

chłopscy (czasem stale przebywający w miastach), którzy, jak się wydaje, zwłaszcza 

w sprawach technicznych korzystali z pomocy innych struktur opozycyjnych. Dzia-

łalność ofi cyn wydających prasę drugiego obiegu koncentrowała się w miastach, co 

znacznie utrudniało kolportaż wydawnictw wśród czytelników najbardziej zaintere-

sowanych poruszaną w nich tematyką. Warto wspomnieć także o ukazujących się na 

łamach niektórych pism podziemnych stałych rubrykach poświęconych problemom 

wsi i dodatkach na ten temat. Za przykład posłużyć mogą wrocławska „Solidarność 

Walcząca” i wydawany w Warszawie „Tygodnik Wojenny”. Niezależnie od wszystkich 

relatywnych słabości chłopskiego ruchu wydawniczego – widocznych przecież na tle 
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fenomenu na skalę światową, jakim był polski drugi obieg wydawniczy – podkreślić 

należy determinację, jaką wykazywali się redaktorzy, drukarze i kolporterzy prasy 

niezależnego ruchu chłopskiego. Funkcjonujące dzięki nim pisma stanowiły nama-

calny dowód istnienia demokratycznej i antykomunistycznej opozycji, także w śro-

dowiskach wiejskich19. 

Trudniejsze od odtworzenia historii prasy niezależnego ruchu chłopskiego jest 

zarysowanie dziejów konspiracyjnych struktur rolniczej „Solidarności”. Powstały 

one w różnych miejscach na terenie kraju. Ich działalność nie spotykała się jednak 

– jak się wydaje – z tak szerokim oddźwiękiem, jak miało to miejsce w przypadku 

konspiracji typowo „miejskiej”. Część organizacji opozycyjnych, odwołujących się do 

tradycji ruchu ludowego i zajmujących się programowo tematyką wiejską, ze względu 

na możliwości organizacyjne powstawała właśnie w dużych miastach, co ograniczało 

ich wpływ na mieszkańców wsi. Często niezależną działalność wydawniczą na wsi 

prowadzili poszczególni działacze. Istniały dość duże różnice aktywności środowisk 

rolniczych w różnych regionach. Odtworzenie historii wszystkich struktur podziem-

nych przy obecnym stanie badań jest niemożliwe, warto jednak wspomnieć przynaj-

mniej o niektórych z nich.

W ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników powstawały poszczególne 

struktury regionalne. Komitet w założeniu miał być podzielony na pięć makroregio-

nów: centralny, południowy, północny, wschodni i północno-zachodni. W niektó-

rych źródłach pojawia się informacja o czterech makroregionach. Każdy z nich miał 

obejmować dwa mniejsze regiony (po pięć województw w każdym z nich). Podsta-

wę struktury OKOR miały stanowić „piątki”, działające w poszczególnych gminach 

i wsiach. Do zadań każdej takiej grupy należało prowadzenie zbiórki pieniędzy, kol-

portaż niezależnej prasy i koordynowanie różnych form protestu. Był to oczywiście 

model istniejący w założeniach jego twórców. W rzeczywistości ani działalność ko-

mitetu nie była tak centralnie zorganizowana, ani jego struktura organizacyjna tak 

skomplikowana, zaś działacze w poszczególnych regionach kraju posiadali dużą sa-

modzielność. W zamierzeniach twórców OKOR miał pełnić rolę ciała koordynują-

cego działalność wszystkich organizacji opozycyjnych na wsi. Trudno ocenić, na ile 

komitet wywierał rzeczywisty wpływ na działalność podziemną opozycji rolniczej, 

prowadzoną w kolejnych latach w poszczególnych częściach kraju. Wieńczysław No-

wacki po latach oceniał, że w 1985 roku struktury OKOR działały w pobliżu takich 

ośrodków jak: Rzeszów, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Bia-

łystok, Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Kielce i Lublin. 

19 Zob. A.W. Kaczorowski, Bibliografi a prasy chłopskiej drugiego obiegu 1977-1989, „Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja”, 1994 

z.1; K. Łabędź, Bezdebitowa prasa chłopska w latach osiemdziesiątych, [w:] Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, 

red. R. Szafl ik [et. al.] t. 2, Pułtusk-Warszawa 2007.
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Wydaje się, że najbardziej aktywne były niezależne środowiska rolnicze z Polski 

południowo-wschodniej. Struktury OKOR na tym terenie koordynowali Wieńczy-

sław Nowacki i Józef Baran (do emigracji w 1984 roku). W Strzyżowie w pierwszej 

połowie 1982 roku działała grupa kierowana przez Jerzego Ziobrę, która zajmowa-

ła się m.in. drukiem „Solidarności Ziemi Strzyżowskiej”. Grupa została szybko roz-

pracowana przez SB, w wyniku czego w sierpniu doszło do zatrzymania m.in.: Je-

rzego Ziobry, Władysława Kmiecia, Andrzeja Maźnickiego, Lucyny Ząbik i Urszuli 

Żydzik. Ziobro został uniewinniony z braku dostatecznych dowodów. W 1982 roku 

środowiska rolnicze województwa krośnieńskiego podjęły próbę zawiązania struktur 

opozycyjnych, powołując Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ RI „Solidar-

ność”, w której skład weszli m.in. Stanisław Farajewicz, Stanisław Świerczek i Fran-

ciszek Trybus; aresztowania w listopadzie tego roku spowodowały rozpad struktury. 

W Dwerniku nad Sanem w Bieszczadach do maja 1982 roku ukazywał się „Biesz-

czadnik”, wydawany wówczas przez Roberta Turskiego i Marka Jaśkiewicza.

W listopadzie 1982 roku utworzono struktury OKOR na Rzeszowszczyźnie. W gru-

pie założycielskiej byli m.in.: Antoni Bartyński, Kazimierz Chorzępa, Henryk Cząstka, 

Janusz Kopera, Ludwik Pełka, Stefan Wójcik. W listopadzie następnego roku struktu-

ra przyjęła nazwę Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność”. W jego 

skład weszli: Antoni Bartyński, Kazimierz Chorzępa, Janusz Kopera, Julian Kurasiński, 

Ludwik Pełka, Janusz Szkutnik i Stefan Wójcik. Później do organizacji przystąpili Sta-

nisław Leś, Lucyna Ząbik i Urszula Żydzik. Liczbę członków RKOR oceniano na 30 

osób. RKOR blisko współpracował z rzeszowskim oddziałem Solidarności Walczącej. 

Jednym z przejawów jego działalności było wydanie numeru pisma „Wieś Rzeszowska”. 

W pierwszych latach po wprowadzeniu stanu wojennego do najaktywniejszych działa-

czy na terenie Rzeszowszczyzny (głównie w ramach duszpasterstwa rolników) należeli 

Antoni Bartyński, Józef Pelc, Stanisław Ślanda i Józef Ślisz. 

W Przemyskiem struktury OKOR rozwinęły się w drugiej połowie 1983 roku. Po-

wstały w oparciu o środowisko duszpasterstwa rolników w Krasiczynie. W ich two-

rzenie byli jednak zaangażowani Janusz Szkutnik i Antoni Bartyński, którzy przyjeż-

dżali z Rzeszowa. Do grupy koordynującej działalność przemyskich struktur należeli 

Marek Kuchciński, Tadeusz Sopel i Józef Olszański. Struktury OKOR w kolejnych la-

tach wspierały regionalne władze podziemia, m.in. uczestnicząc w wydawaniu nieza-

leżnego pisma „Busola”. OKOR działał także w Bieszczadach (jego prace organizował 

Jan Mantojfel) i w województwie tarnobrzeskim (kierował nim Henryk Suchora)20.

W Małopolsce istniała aktywna grupa działaczy OKOR wydająca pismo „Soli-

darność Rolników”. Funkcję redaktora naczelnego pełnił Józef Baran, który przygo-

20 Działalność struktur rolniczych na terenie Polski Południowo-Wschodniej najszerzej opisano w pracach: D. Iwaneczko, 

Opór społeczny a władza w Polsce Południowo-Wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005; T. Sopel, Niezależny ruch chłopski 

„Solidarność” w Polsce Południowo-Wschodniej 1980-1989, Przemyśl 2000. 
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towywał je z pomocą Danuty Gurgul, Kazimierza Kramarza oraz Lucyny i Stefanii 

Lubańskich. Później w prace nad pismem zaangażowani byli Wieńczysław Nowacki 

i Urszula Poziomek, którzy z czasem przejęli kierowanie nim. Drukiem części nume-

rów zajmowali się m.in. Jerzy i Piotr Hlebowiczowie. Pismo wychodziło mniej więcej 

w cyklu dwumiesięcznym, w nakładzie dochodzącym nawet do dwóch tysięcy eg-

zemplarzy. Autorami regularnie publikującymi na jego łamach byli: Ryszard Terlecki 

z Krakowa, Michał Sznajder z Poznania, Tadeusz Nawrocki i Leon Bójko z Warszawy. 

Z wydawnictwem współpracowali: Marek Andrzejak z Wrocławia, Marek Kuchciński 

z Przemyśla, Grzegorz Ostrowski z Warszawy, Józef Sikorski z Białegostoku, Grzegorz 

Siwiński z Konina, Piotr Szewczyk z Zamościa, Janusz Szkutnik z Rzeszowa i Ro-

bert Turski z Bieszczadów. Wśród małopolskich działaczy OKOR wymienić należy 

także Katarzynę Bielańską, Zbigniewa Karwowskiego i Stanisława Koscha. Aktyw-

ność OKOR w Małopolsce osłabiło zatrzymanie Józefa Barana w marcu 1984 roku; 

w kwietniu Baran podjął piętnastodniową głodówkę w proteście przeciwko brutalne-

mu traktowaniu go przez władze więzienne. W trakcie pobytu w areszcie Baran kon-

sekwentnie odmawiał składania zeznań. Następnie przebywał w więzieniu w Sanoku. 

Oskarżono go o kolportaż podziemnych wydawnictw. Sprawa została umorzona na 

mocy amnestii w lipcu 1984 roku, a w listopadzie Baran wyemigrował do Norwegii, 

gdzie zaangażował się w działalność struktur emigracyjnych pomagających podzie-

miu w kraju21. 

Od 1983 roku w Warszawie ukazywało się także drugie centralne pismo OKOR 

„Żywią i Bronią”, którego wydawanie było bezpośrednio nadzorowane przez Józefa 

Teligę i współpracującą z nim Antoninę Komorowską-Rycerz. W jego drukowaniu 

brały udział struktury warszawskiego podziemia. Kontakty z Teligą utrzymywał Ta-

deusz Kowalczyk z Kielc, a także Jerzy Parowicz z Olsztyna. W Siedlcach w podziemiu 

ukazywały się „Wiadomości Podlaskie”. Najpierw wydawał je i kolportował Stanisław 

Karpik. Kiedy 23 kwietnia 1983 roku został zatrzymany na kilka miesięcy, wydawanie 

pisma przejął Cezary Kazimierczak. 

W lipcu 1982 roku w Warszawie (w celach konspiracyjnych w wydanym póź-

niej komunikacie jako miejsce podano Poznań) odbył się zjazd działaczy ludowych 

z różnych ośrodków, na którym postanowiono utworzyć konspiracyjne Polskie 

Stronnictwo Ludowe. Inicjatorem powstania tej struktury był Stanisław Janisz, a jej 

działaczami m.in.: Adam Konopacki i Stanisław Helski (woj. wałbrzyskie), Zenon 

Wysokiński i Edward Dąbski (woj. lubelskie), Wojciech Obernikowicz i Wiesław 

Ośmiałowski (woj. włocławskie), Michał Bartoszcze (woj. bydgoskie) oraz Stanisław 

Mazur, Andrzej Milde i Józef Chojnicki (Warszawa). W dokumentach SB na temat 

21 Wiele informacji o działalności OKOR w Małopolsce znaleźć można w materiałach zbieranych w ramach sprawy operacyj-

nego rozpracowania „Stalaktyty” zob. AIPN Kr, 0101/120.
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Janisza pojawiają się wzmianki o utrzymywaniu przez niego kontaktu z częścią wyżej 

wymienionych działaczy. Informacja o utworzeniu tej struktury pojawiła się w do-

datku „Niezależni Ludowcy ROCH”, dołączanym do kilku numerów pisma „KOS” 

w 1982 roku. Dodatek ten powstawał prawdopodobnie w środowisku warszawskich 

działaczy ludowych, związanych z Ośrodkiem Myśli Ludowej, którzy nadal utrzymy-

wali kontakty. Na przykład 22 sierpnia 1982 roku spotkali się na wojskowym cmen-

tarzu na Powązkach, aby uczcić zmarłych w ostatnim czasie ludowców, m.in. Piotra 

Typiaka i Michała Jagłę22. W źródłach znajdują się informacje o próbach reaktywo-

wania partii chłopskiej podjętych w 1988 roku w kręgu działaczy związanych ze Sta-

nisławem Janiszem.

W 1982 roku Jan Kozłowski z Sandomierskiego i Henryk Bąk z województwa ra-

domskiego utworzyli Podziemny Krajowy Komitet „Solidarności Wiejskiej”. Struktura 

ta istniała przez dużą część dekady, wydając oświadczenia nawiązujące do bieżących 

wydarzeń politycznych. Na przykład w sierpniu 1984 roku apelowała o uwolnienie 

więźniów politycznych, wzywając jednocześnie wszystkich mieszkańców wsi do kon-

tynuowania walki. Henryk Bąk i związani z nim działacze kontynuowali w podzie-

miu wydawanie pism „Postęp” i „Rolnik Niezależny”23. 

Na Białostocczyźnie działalnością niezależnych środowisk rolniczych kierował 

Jan Beszta-Borowski, który zorganizował bibliotekę z literaturą opozycją, a także 

prowadził działalność wydawniczą. Wśród innych czołowych działaczy rolniczych 

tego regionu wymienić należy: Walentego Horodelskiego, Tadeusza Łupińskiego, Jó-

zefa Piekuta, Tadeusza Roszkowskiego, Wojciecha Sikorę i Jerzego Sokołowskiego. 

Od sierpnia 1982 roku wydawano „Gońca Wojennego”. Zespół redakcyjny tworzyli 

Jerzy Sokołowski i Wiesław Maksym. Od lutego 1983 roku Jan Beszta-Borowski za-

angażował się w tworzenie Regionu Północno-Wschodniego OKOR. Jego głównym 

współpracownikiem był Józef Sikorski24. 

W 1983 roku powstał Oddział Dolnośląski Ogólnopolskiego Komitetu Oporu 

Rolników i Robotników. Jego organem był ukazujący się od listopada 1983 do stycz-

nia 1984 roku „Gospodarz”. Kolejnym wrocławskim pismem rolniczym był „Sęk” 

wydawany w 1984 roku. Wrocławskie struktury Solidarności Walczącej drukowały 

w latach 1984–1986 wkładkę do organu prasowego organizacji, redagowaną przez 

członków OKOR. W województwie wałbrzyskim w 1985 roku ukazywał się „Głos 

Chłopski”. W tym samym województwie indywidualne działania przeciwko polityce 

rolnej władz prowadził Stanisław Helski, który chciał zmienić profi l swojego gospo-

darstwa, czyniąc je bardziej rentownym dzięki rekultywacji ziemi. Uniemożliwiły mu 

22 Zob. W. Jagła, Konspiracyjne PSL w latach osiemdziesiątych, „Wieś i Państwo” 1992, nr 4 (9), s. 159. 

23 Oświadczenie Podziemnego Krajowego Komitetu „Solidarność Wiejska” z 25 VIII 1984, „AR” 1984, nr 3.

24 Na temat działalności OKOR w Białymstoku zob. J. Beszta-Borowski, Pół wieku zarazy, 1944–2000. Moje zapiski faktów 

i refl eksji, Warszawa 2000. 
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to władze, nakazując obsianie gruntów, a następnie zasiewając je wbrew jego woli 
w maju 1982 roku. W następnych latach Helski wielokrotnie protestował przeciwko 
działaniom władz, które doprowadziły jego gospodarstwo do ruiny, za co był areszto-
wany i szykanowany. Represje nie powstrzymały go jednak przed kontynuowaniem 
działań na drodze prawnej i odwoływaniem się do kolejnych instancji. W Opolu po 
wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowano wydawanie „Solidarności Chłop-
skiej”, sygnowanej przez Regionalny Komitet Koordynacyjny Chłopskiego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Pismo przestało się 
ukazywać w sierpniu 1982 roku w związku z internowaniem Jerzego Gnieciaka. Jego 
pracę przejął Zdzisław Bernacki, który wydawał „Solidarność Chłopską” na bazie 
przygotowanych już ramek. W tym samym czasie ukazywał się „Biuletyn” NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. 

Na przełomie lat 1982–1983 podjęto próbę zorganizowania podziemnych struk-
tur rolniczych na Lubelszczyźnie. Od marca 1983 roku w województwie chełmskim 
wychodziło pismo „Wieś Solidarna” wydawane przez Władysława Dmucha, Bogusła-
wa Mikusa i Eugeniusza Wilkowskiego. W listopadzie 1983 roku w Chełmie powstała 
Wojewódzka Komisja Koordynacyjna, w skład której weszli Feliks Szady, Mieczysław 
Szczepanik i Eugeniusz Wilkowski. W tym samym czasie podobną strukturę utworzy-
li w Zamościu: Józef Bondyra, Henryk Kąkol i Kazimierz Zamościński. Ostatecznie 
doszło do zjednoczenia obu struktur, w wyniku czego powstała Regionalna Komisja 
Koordynacyjna z siedzibą w Lublinie. Aktywną działalność na terenie Lubelszczy-
zny prowadził również Janusz Rożek, który był współorganizatorem Wszechnicy dla 
Rolników, a także obchodów rocznic związanych z historią ruchu ludowego i Bata-
lionów Chłopskich. Utrzymywał on też kontakty z Eugeniuszem Wilkowskim. W la-
tach 1984–1985 w Zamościu ukazywało się pismo „Ziarna” wydawane przez NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Od sierpnia 
1985 roku Wiesław Lipko wydawał „Informator” NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ 
RI „Solidarność” Ziemi Zamojskiej-Roztocza. Po aresztowaniu Lipki w październiku 
1985 roku zadanie to przejęli Henryk Kąkol i Bronisław Greszeta25.

W 1982 roku powstał Ruch Oporu Rolników „Solidarność” Region Toruński. 
Tworzyli go m.in.: Michał Grabianka, Henryk Kapsa, Stanisław Litmanowski, Zdzi-
sława Meller, Kamil Matuszewski, Bolesław Nowak, Józef Wojciechowski. W kolej-
nych latach ROR „Solidarność” ogłaszał oświadczenia nawołujące do bojkotu ZSL 
i wyborów do rad narodowych26. 

Michał, Roman i Piotr Bartoszcze utrzymywali kontakty z OKOR, a w latach 

1984–1985 wydawali pismo „Żywią i Bronią”. W tym samym czasie w Bydgoszczy 

25 M. Choma-Jusińska, Lubelszczyzna [w:] Stan wojenny w Polsce 1981 -1983, pod red. A. Dudka,Warszawa 2003, s. 183.

26 W. Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne 

w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003, s. 462–463. 
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ukazywało się także pismo „Solidarność Rolników Indywidualnych” redagowane 

przez Edwarda Siedleckiego.

W 1982 roku w Szczecinie Andrzej Fedeńczak i Stefan Dragun, członkowie władz 

związkowych z Gryfi na, założyli wojewódzki zarząd nielegalnych struktur NSZZ RI 

„Solidarność”, którego działalność polegała przede wszystkim na kolportażu wydaw-

nictw bezdebitowych. Od 1984 roku w Szczecinie ukazywało się pismo podziem-

ne „AR”, redagowane przez Mieczysława i Danutę Kaczanowskich. W skład zespołu 

wchodzili również Artur Balazs, Piotr Baumgart, Janina i Henryk Szorcowie oraz 

Longin Komołowski. Także w Szczecinie Kazimierz Dobosz wydawał pismo „Chłop-

skie Tematy”. Z pismem tym związany był Piotr Baumgart. 

Działacze Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników nawiązywali kontakty z in-

nymi organizacjami opozycyjnymi. W lecie 1983 roku OKOR rozpoczął współpracę 

ze strukturami Solidarności Walczącej. Niektórzy członkowie komitetu (np. Piotr 

Hlebowicz i Janusz Szkutnik) należeli do Solidarności Walczącej już wcześniej. Do 

podpisania porozumienia doszło 21 sierpnia 1983 roku we Wrocławiu na spotkaniu, 

w którym brali udział Józef Teliga i Kornel Morawiecki. Przejawem tej współpracy 

była m.in. pomoc dla OKOR przy druku pism komitetu, a także wydawanie wspól-

nych oświadczeń. Na łamach prasy OKOR podkreślano, że z Solidarnością Walczą-

cą jako z organizacją o politycznym charakterze współpracuje się dużo lepiej niż ze 

strukturami typowo związkowymi. Działacze OKOR utrzymywali jednak kontakty 

również z głównym nurtem podziemnej opozycji, w tym z Tymczasową Komisją 

Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”. W dokumentach SB na temat OKOR pojawiają 

się informacje o kontaktach Teligi ze Zbigniewem Bujakiem i konsultowaniu z nim 

koncepcji organizacyjnych OKOR. Były one wykorzystywane m.in. przy druku pisma 

„Żywią i Bronią”27. 

Związki między opozycją „miejską” a strukturami na wsi owocowały akcjami 

wzajemnej pomocy, które działacze komitetu starali się koordynować. Nawiązywano 

współpracę pomiędzy represjonowanymi robotnikami a rolnikami, którzy dostarcza-

li żywność w zamian za pomoc w pracach w gospodarstwie, a także umożliwiali dzie-

ciom działaczy opozycyjnych pobyt na wsi w okresie wakacyjnym. Trudno choćby 

w dużym przybliżeniu oszacować skalę działalności tego rodzaju. Takie akcje stwarzały 

możliwość zaangażowania się dla tych ludzi, którzy chcieli włączyć się w działalność 

niezależnego ruchu chłopskiego, ale nie byli gotowi na podjęcie bardziej zdecydowa-

nych kroków. Jednocześnie na łamach pism wydawanych przez OKOR pojawiały się 

głosy krytyczne, dotyczące relacji pomiędzy komitetem a „opozycją miejską”, w tym 

także współpracy z władzami krajowymi związku. Zwracano uwagę na trudny dostęp 

do niezależnej prasy na wsi, ignorowanie na jej łamach tematyki wiejskiej.

27 Najszerszy materiał dotyczący działalności OKOR zebrano w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Gryzo-

nie”. Zob.. AIPN, 0222/143, t. 1-8. 
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Służba Bezpieczeństwa prowadziła sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) na 

poszczególne struktury rolnicze, wydawane przez nie pisma, a także na poszczegól-

nych działaczy. Najważniejsze ze spraw prowadzonych w pierwszych latach istnienia 

OKOR to SOR „Gryzonie”, SOR „Stalaktyty” rozpracowujące grupę małopolskich 

działaczy oraz SOR „Emeryt” obejmująca Józefa Teligę. W ramach tych akcji groma-

dzono informacje na temat OKOR, odnotowywano spotkania działaczy komitetu, 

starano się do poszczególnych struktur wprowadzać tajnych współpracowników, by 

doprowadzić do namierzenia ukrywających się liderów komitetu i w konsekwencji 

do jego likwidacji. Funkcjonariuszom SB udało się rozpoznać strukturę organizacyj-

ną OKOR, program jego działania i częściowo skład osobowy kierownictwa. W paź-

dzierniku 1983 roku dyrektor Departamentu IV MSW gen. Zenon Płatek powołał 

grupę operacyjną, której celem było rozpracowanie i zlikwidowanie OKOR. W wy-

niku działań operacyjno-śledczych SB udało się ustalić termin jednego ze spotkań 

kierownictwa komitetu, w którym wzięli udział m.in. Józef Teliga i Wieńczysław No-

wacki. 12 grudnia 1983 roku przeprowadzono skoordynowaną akcję represyjną wo-

bec kilkudziesięciu niezależnych działaczy rolniczych. W jej ramach przeszukano kil-

kadziesiąt mieszkań w różnych miastach Polski, zatrzymano 9 osób i zarekwirowano 

dużą ilość wydawnictw niezależnych. Akcja objęła województwa bydgoskie, chełm-

skie, białostockie, lubelskie i zamojskie. W Warszawie zatrzymano wówczas m.in. 

Teligę i Nowackiego, znaleziono również materiały zawierające informacje na temat 

struktury i programu OKOR; Teliga i Nowacki trafi li do warszawskiego Centralnego 

Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej. W następnych dniach zatrzymywano kolej-

ne osoby związane z OKOR, z innymi zaś przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. 

Akcja represji wobec działaczy ruchu rolniczego spotkała się z odpowiedzią ze strony 

pozostających na wolności działaczy OKOR. W wydanym oświadczeniu potępiono 

działania władz i odcięto się od – przedstawianych w ofi cjalnych środkach przekazu 

– zarzutów, że OKOR miał dążyć do stosowania przemocy. Szczególny przebieg miały 

więzienne losy Wieńczysława Nowackiego, który rozpoczął głodówkę protestacyjną, 

a następnie doznał poważnych uszkodzeń ciała w wyniku przymusowego karmie-

nia. Nowacki został zwolniony 20 stycznia 1984 roku, pozostałe osoby, zatrzyma-

ne w związku z przynależnością do OKOR, wypuszczono w maju. Śledztwo zostało 

ostatecznie umorzone na mocy amnestii. Działania SB i przeprowadzona przez nią 

akcja aresztowań i przesłuchań członków komitetu nie doprowadziła do rozbicia ca-

łej organizacji. Po wyjściu na wolność większość działaczy wróciła do prowadzenia 

działalności opozycyjnej w ramach OKOR28. 

Możliwe, że skutkiem represjonowania działaczy OKOR była śmierć Piotra Bar-

toszcze, którego zwłoki znaleziono 9 lutego 1984 roku. Od początku w powszechnej 

28 Na temat represji podejmowanych wobec niezależnych środowisk rolniczych zob. A. Kura, Ocena, skala i formy represji..., 

s. 175.
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opinii sprawa ta została uznana za morderstwo o charakterze politycznym, jednakże 

wedle wersji zaprezentowanej przez władze w środkach masowego przekazu sekcja 

zwłok (do której nie dopuszczono rodziny Piotra Bartoszcze) miała rzekomo wyka-

zać obrażenia wskazujące na wypadek spowodowany nadużyciem alkoholu. Śledztwo 

w tej sprawie zostało umorzone. 12 lutego 1984 roku odbył się pogrzeb Piotra Bar-

toszcze, który zgromadził kilka tysięcy osób, w tym także licznych przedstawicieli 

środowisk chłopskich z całego kraju29. 

Władze uważnie śledziły rozwijający się w latach 1983–1984 ruch duszpasterstwa 

rolniczego. Temat ten pojawił się w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej Przedsta-

wicieli Rządu i Episkopatu 20 grudnia 1983 roku. Oceniano, że ruch duszpasterski 

ma zastąpić istniejące, zależne od władz struktury na wsi. „Najbardziej niepokojące 

jest to, że wokół DR zaczynają zgromadzać się i aktywizować dawni działacze »Soli-

darności RI«, należący do skrajnego skrzydła czy kierownictwa. Na podstawie źródeł 

pisanych oraz pierwszych działań można postawić hipotezę, że chodzi o kontynuację 

działalności »Solidarności RI« w nowej szacie organizacyjnej. Nie wróży to nic do-

29 Zob. A.W. Kaczorowski, Tragedia sprzed 20 lat, „Obserwator”, 8 XII 2004.

Częstochowa – dożynki 1983 r. Transparent ze słowami Wincentego Witosa. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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brego” – argumentowali przedstawiciele rządu. W czasie spotkania sugerowano, że 

dalszy rozwój ruchu w takim kształcie może utrudnić realizację projektu utworzenia 

Fundacji Rolniczej. Strona rządowa sugerowała rezygnację z rozszerzonego progra-

mu ruchu duszpasterskiego. Strona kościelna dementowała głosy, że pod pozorem 

ruchu duszpasterstwa rolniczego próbuje się odbudowywać struktury „Solidarności”. 

Wskazywano jednocześnie, że Kościół ma prawo prowadzić nie tylko działalność re-

ligijną, ale także kulturalną i oświatową30. 

W MSW oceniano, że w pierwszej połowie 1984 roku w ramach duszpasterstwa 

rolniczego odbyło się 80 spotkań z udziałem ok. 7 tys. osób. Jak czytamy w dokumen-

cie resortu, „charakterystyczną cechą spotkań DR jest fakt udziału w nich osób rekru-

tujących się spośród ekstremalnych działaczy b. NSZZ RI »Solidarność« oraz prele-

gentów i naukowców znanych z politycznie negatywnych postaw. Aktywność w tym 

zakresie przejawiają: Andrzej Stelmachowski, Gabriel Janowski, Wanda Pomianowska 

i Marian Wiak. W prelekcjach dominują akcenty antysocjalistyczne i antyradzieckie. 

Odnotowano także fakty wrogich wystąpień, nawołujących do bojkotu wyborów. 

Ruch ten ofi cjalnie nazwany duszpasterski przerodził się w niektórych ośrodkach 

w forum politycznej działalności i ma tendencje do objęcia swoim zasięgiem całego 

kraju”31. Temat duszpasterstwa powracał w następnych latach w rozmowach między 

władzami a Kościołem. Przykładowo jesienią 1985 roku w czasie posiedzenia Komisji 

Wspólnej Rządu i Episkopatu strona rządowa ponownie skrytykowała wykorzysty-

wanie uroczystości religijnych do działań opozycyjnych. „Gdy idzie o duszpasterstwo 

rolników, to tam nie ma rolników, tylko władze »Solidarności«. Nie dziwcie się, że 

Służba Bezpieczeństwa na tym siada. Gabriel Janowski przyjeżdża do parafi i i razem 

z proboszczem robi duszpasterstwo rolników” – argumentowano32. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 1984 roku aktywność niezależnego ruchu 

chłopskiego wiązała się głównie z obchodzonymi rocznicami. W lutym niezależne 

środowiska rolnicze zorganizowały uroczystości z okazji trzeciej rocznicy podpisania 

porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 5 lutego w Soninie na terenie tamtejszej parafi i 

odbyła się poprowadzona przez Józefa Ślisza dyskusja dotycząca realizowania przez 

władze porozumień. 19 lutego zorganizowano uroczystą mszę w intencji poprawy 

warunków życia i pracy rolników polskich. Podczas nabożeństwa zbierane były pod-

pisy pod protestem przeciwko przetrzymywaniu w aresztach i więzieniach działaczy 

opozycyjnych. W maju w środowiskach rolniczych świętowano kolejną rocznicę re-

jestracji NSZZ RI „Solidarność”. W Warszawie odprawiono okolicznościowe nabo-

30 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu w dniu 20 grudnia 1983 r. w gmachu Sejmu 

[w:] Tajne dokumenty. Państwo – Kościół..., s. 346–350. 

31 AIPN 0222/143, t. 1, Notatka dotycząca środowisk kontrolowanych przez Wydział VII Departamentu IV MSW, 4 VI 1984 r., 

k. 234. 

32 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu w dniu 26 września 1985 r. w gmachu Sejmu 

[w:] Tajne dokumenty. Państwo – Kościół..., s. 418. 
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żeństwo w katedrze św. Jana, w którym wzięło udział – jak szacowano w doniesieniu 

– od 1200 do 1500 osób. Uczestniczył w nim m.in. Gabriel Janowski. W maju w Za-

rzeczu w diecezji przemyskiej urządzono niezależne obchody Święta Ludowego. Ich 

organizatorem był Henryk Cząstka. Według „Solidarności Rolników” wzięło w nich 

udział ok. 5 tys. osób. Obecne były delegacje struktur robotniczych i rolniczych z in-

nych regionów Polski. Milicja i SB rewidowały samochody, odjeżdżające z miejsca 

uroczystości, szukając widocznych w trakcie obchodów transparentów i sztandarów 

„Solidarności”, których jednak nie udało się odnaleźć33.

Ważnym wydarzeniem z końca 1984 roku stało się utworzenie struktury, która 

miała koordynować niezależne działania w środowiskach rolniczych z najbardziej 

aktywnych regionów – czyli Regionalnego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność” 

Polski Południowej. W Przemyślu doszło wówczas do spotkania z udziałem Anto-

niego Bartyńskiego, Wieńczysława Nowackiego, Józefa Olszańskiego oraz Janusza 

Szkutnika. Na spotkaniu ustalono zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi re-

gionami i zaapelowano do sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich o pod-

33 Ustrzyki Rzeszów, „Rolnicy i Kościół”, dodatek do „Solidarności Rolników” 1984, nr 1 (17); „Zielone Święta”, dodatek do 

„Solidarności Rolników” 1984, nr 3 (19). 

Częstochowa – dożynki 1984 r. Ze szczytu przemawia

prof. Andrzej Stelmachowski. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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jęcie działań prowadzących do realizacji tych zapisów. Przejawem działalności nowej 

struktury było również wydawanie pisma „Wieś Polska” redagowanego przez Kazi-

mierza Chorzępę i Wieńczysława Nowackiego. 

Podobnie jak w przypadku innych środowisk opozycyjnych, na Zachodzie powsta-

wały zagraniczne struktury reprezentujące „Solidarność” rolniczą. Tworzyli je przede 

wszystkim działacze, którzy wyemigrowali z kraju. Na początku września 1984 roku 

w Nowym Jorku utworzono Komitet Solidarności Rolników na Emigracji, którego 

przewodniczącym został Witold Hatka. W 1986 roku w Stanach Zjednoczonych po-

wołano kolejną organizację: Komitet Pomocy Rolnikom Indywidualnym w Polsce. 

Założyli go Jarosław Nanowski, Wojciech Obernikowicz i Lubomir Szarek, którzy 

nawiązali kontakt z prymasem i prof. Stelmachowskim, chcąc pomóc Fundacji Rol-

niczej. Struktura ta miała także za zadanie – jak oceniali pracownicy Zespołu Analiz 

MSW – wspomagać działaczy rolniczych przebywających na Zachodzie poprzez or-

ganizację różnego rodzaju stypendiów i praktyk34. 

Droga do ujawnienia

Druga połowa lat osiemdziesiątych XX w. dla środowisk tworzących niezależny 

ruch chłopski oznaczała przede wszystkim trwający kilka lat proces odtwarzania pół-

jawnej, a następnie w pełni jawnej działalności związkowej. Początków tego procesu 

można doszukiwać się w lutym 1985 roku, kiedy wznowiła działalność – w niepeł-

nym składzie – Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (działała 

także pod innymi wersjami tej nazwy). Do jej reaktywacji doszło 17 lutego 1985 roku. 

Wówczas w Rzeszowie zorganizowano nabożeństwo odprawione przez bpa Tadeu-

sza Błaszkiewicza, w którym wzięło udział ok. 2 tys. osób, w tym delegacje z sąsied-

nich województw oraz z: Białegostoku, Gdańska, Lublina, Nowego Sącza, Szczecina, 

Warszawy i Zielonej Góry. Po mszy zostało w kościele ok. tysiąca osób. Zebranych 

powitał Józef Ślisz, który odczytał listy od Lecha Wałęsy, Mariana Jurczyka i Piotra 

Baumgarta. Następnie przedstawił stan realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzy-

ckich, oceniając go negatywnie. W skład utworzonej wtedy komisji weszli: Józef Ślisz 

(przewodniczący, woj. rzeszowskie) oraz Artur Balazs (woj. szczecińskie), Katarzyna 

Bielańska (woj. krakowskie), Henryk Cząstka (woj. przemyskie), Józef Frączek (se-

kretarz, woj. rzeszowskie), Gabriel Janowski (woj. warszawskie), Wieńczysław Nowa-

cki (woj. krośnieńskie). 

Członkowie komisji przesłali zawiadomienie do prezesa Rady Ministrów: „17 lu-

tego 1985 roku w Rzeszowie, przedstawiciele rolników wchodzących w skład Komisji 

34 Zob. Aktywność przeciwnika politycznego w środowisku wiejskim, 17 III 1986. Kopia dokumentu przekazana autorowi 

przez Andrzeja W. Kaczorowskiego. 
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wznowili swoją działalność, wychodząc z założenia, że polityczne znaczenie Porozu-

mień nie było nigdy kwestionowane, a szereg ich postanowień zostało zrealizowa-

nych. Chodzi tu zwłaszcza o zasadę trwałości rolnictwa indywidualnego w systemie 

społeczno-gospodarczym naszego kraju, która w 1983 roku została wprowadzona do 

Konstytucji. Nieco więcej trudności powstało odnośnie drugiej, równoległej zasady 

przewidującej równouprawnienie sektorów w rolnictwie. Istnieje wiele norm praw-

nych realizujących tę zasadę, są jednak i takie, które nadal uprzywilejowują sektor 

państwowy i spółdzielczy. Przykładem mogą być postanowienia aktu nie mającego 

skądinąd wydźwięku politycznego, jakim jest rozporządzenie Rady Ministrów w spra-

wie ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych. Pozwalamy so-

bie załączyć uwagi i wnioski do tego rozporządzenia. Nadto pozostały nie rozwiązane 

zagadnienia, które były poruszone w Porozumieniach, a dotyczyły całego rolnictwa. 

Ich stopniowe rozwiązanie wymaga wzajemnego zrozumienia i dobrej woli. W tej 

sytuacji niżej podpisani, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Porozumień Rze-

szowsko-Ustrzyckich, zwracają się o wyznaczenie przedstawicieli strony rządowej do 

kontynuowania prac z Komisją”35.

Praca komisji polegała przede wszystkim na opracowywaniu oświadczeń dotyczą-

cych realizacji porozumień z 1981roku. W 1985 roku przygotowano i przedstawiono 

następujące dokumenty: stanowisko w sprawie podatku rolnego, uwagi i wnioski do 

rozporządzenia o ubezpieczeniu w PZU mienia i zwierząt, opinie na temat ustawy 

o podatku rolnym, wniosek w sprawie nowelizacji ustawy emerytalnej. Członkowie 

komisji krytykowali także nieliczenie się władz z nastrojami społecznymi wsi oraz 

fasadowość kółek rolniczych, negując ich rolę jako reprezentanta chłopów. Reakty-

wacja działalności komisji była pierwszym krokiem do odtwarzania jawnych struktur 

„Solidarności” rolniczej, co nastąpiło w kolejnych latach. Na wznowienie działalności 

przez komisję władze zareagowały represjami. Jej członkowie w marcu 1985 roku zo-

stali wezwani do Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie, gdzie ostrzeżono ich przed 

kontynuowaniem działań.

Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii rolniczej „Solidarności” były obchody 

czwartej rocznicy rejestracji związku w maju 1985 roku. Zorganizowano wówczas 

pielgrzymkę środowisk rolniczych do grobu ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele 

św. Stanisława Kostki w Warszawie. Przebieg uroczystości relacjonowano na łamach 

„Solidarności Rolników”: „12 maja b. roku do kościoła św. Stanisława Kostki w War-

szawie przybyło z całego kraju ok. 12 tysięcy rolników. To dużo, to nawet bardzo 

dużo, zważywszy na brak łączności między poszczególnymi regionami kraju, na dez-

informację szerzoną przez władzę, na wszelkiego rodzaju utrudnienia organizacyj-

ne, zatrzymywanie i zawracanie po drodze autobusów. To była pierwsza pielgrzym-

35 Cyt. za Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 184. 
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ka w rocznicę rejestracji NSZZ RI „S” do grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Zważywszy 

na brak doświadczenia, trudności w przygotowaniu i przeprowadzeniu, tak liczne 

zgromadzenie udowodniło, że idea solidarności rolników indywidualnych była wciąż 

żywa, że nie dała się wykorzenić ani represjami, ani propagandą. Tak liczne zgroma-

dzenie chłopów przy grobie ks. Jerzego było również świadectwem tego, że jego ofi ara 

nie poszła na marne. Msza święta i uroczystości w kościele św. Stanisława Kostki 

wywołały podziw i uznanie mieszkańców Warszawy dla polskich rolników”. W cza-

sie uroczystości Gabriel Janowski zachęcał uczestników do włączania się w istniejące 

struktury państwowe, w których można by realizować założone cele. Znany działacz 

rolniczej „Solidarności” przekonywał o konieczności nowych metod działania: „Przy-

szedł więc już czas, byśmy na podstawie zgromadzonej wiedzy praktycznej o funk-

cjonowaniu tego systemu i jego istocie opracowali nowy program działania”36. W tym 

samym czasie także w oświadczeniach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników 

pisano o potrzebie stworzenia nowego programu, adekwatnego do sytuacji37. 

Jesienią 1985 roku rozpoczęła się druga fala represji wymierzonych w środowi-

ska niezależnych związków rolniczych, która dotknęła także członków OKOR. Już 

w sierpniu aresztowano i skazano na rok i osiem miesięcy więzienia Janusza Szkutni-

ka. SB udało się ujawnić kanały łączności OKOR z zagranicznymi strukturami „Soli-

darności” w Hamburgu. Kanał przerzutowy objęto kontrolą operacyjną. Skutkiem tej 

prowokacji było zatrzymanie we wrześniu 1985 roku Józefa Teligi, u którego znalezio-

no „materiały o charakterze szpiegowskim i wywiadowczym” oraz pewną ilość dola-

rów. Zarzucono mu działalność szpiegowską, zdradę ojczyny i współpracę z dywer-

syjnymi ośrodkami zachodnimi. Tego samego dnia zatrzymano także Wieńczysława 

Nowackiego. Przetrzymywano go w areszcie śledczym w Przemyślu pod zarzutem 

rozpowszechniania na terenie województwa przemyskiego ulotek antywyborczych. 

Nowacki ponownie podjął protest głodowy, nie przyjmując jedzenia więziennego. Te-

liga był wówczas najstarszym więźniem politycznym w PRL. Mimo wielu protestów 

i interwencji został zwolniony dopiero 12 września 1986 roku w wyniku amnestii. 

Nowackiego zwolniono wcześniej, w listopadzie 1985 roku, po zabiegach ks. Stanisła-

wa Bartmińskiego z Krasiczyna. 

Działacze niezależnego ruchu chłopskiego organizowali protesty w obronie re-

presjonowanych. Akcję taką przeprowadzono w czasie uroczystości w Rzeszowie 

w związku z piątą rocznicą strajków rzeszowsko-ustrzyckich. Główne uroczystości 

odbyły się 16 lutego 1986 roku. Uroczystą mszę świętą celebrował bp Tadeusz Błasz-

kiewicz, który wygłosił kazanie, zawierające słowa krytyki pod adresem władz za ich 

postawę wobec niezależnych środowisk rolniczych. W nabożeństwie wzięło udział 

36 Cytaty za Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 183. 

37 Zob. W zgodzie z własnym sumieniem...; Oświadczenie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników z 26 V 1985 r., „Soli-

darność Rolników” 1985, nr 2 (24).
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ok. 1500 osób. Po mszy odbyło się spotkanie z udziałem ok. 100 działaczy, na którym 

wygłoszono apel o uwolnienie więzionych za przekonania: Józefa Teligi, Jana Beszty-

Borowskiego i Janusza Szkutnika. Pod apelem zebrano 300 podpisów38. W oświad-

czeniu czytamy: „Zebrani w rzeszowskim kościele pod wezwaniem Najświętszego 

Serca Jezusowego, obchodzimy kolejną już V rocznicę podpisania porozumień koń-

czących strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Postulaty w nich za-

warte, do dziś niezrealizowane, są nadal aktualne. Korzystając z tej uroczystej okazji, 

dopisujemy dziś jeszcze jeden chłopski postulat: Żądamy uwolnienia więzionych za 

przekonania”39.  

Następnie Józef Ślisz przedstawił sprawozdanie z prac Komisji ds. Realizacji Po-

rozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w którym podkreślił, że czynniki rządowe nie 

udzieliły żadnej odpowiedzi na jej powstanie, reagując jedynie wzmożeniem represji 

ze strony SB i prokuratury. Odczytano także list z pozdrowieniami od Lecha Wałęsy 

i struktur małopolskiej „Solidarności”. Gabriel Janowski wygłosił odczyt pt. „Rozwój 

świadomości społecznej i politycznej chłopów polskich”. Po nabożeństwie spotkano 

się w mniejszym gronie w ramach Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-

Ustrzyckich. 

Po spotkaniu wydano „Oświadczenie ws. sytuacji rolnictwa 1985/86”, w którym 

poinformowano o opracowaniu oraz przekazaniu opinii publicznej i rządowi doku-

mentów oceniających stan realizacji porozumień z 1981 roku. Warto przytoczyć jego 

treść: „Porozumienia z Ustrzyk Dolnych, Rzeszowa i Bydgoszczy są jednym z najdo-

nioślejszych aktów w historii wsi polskiej. Osiągnięte zostały w wyniku uporu i walki 

rolników polskich wspartych całą siłą nowo narodzonego Niezależnego Samorządne-

go Związku Zawodowego „Solidarność” [...] autentycznej, legalnej organizacji chłop-

skiej walki z lat 1980-1981 roku nie można uznać za przegraną, a sprawy realizacji 

Porozumień za straconą. Z Porozumienia Rzeszowskiego – wprowadzono do konsty-

tucji zapis o trwałości gospodarstw indywidualnych, jest on wysoce niezadowalający, 

niejasny, pozwala na zbyt daleko idącą dowolność w interpretacji. Władze PRL – nie 

zdobyły się nawet na powtórzenie zapisu z Ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego [...] 

Zmieniono na korzyść rolników przepisy o scaleniu gruntów oraz przepisy uwłasz-

czeniowe”. 

Zapowiedziano także złożenie wniosku o zmianę ustawy emerytalnej. „Obowią-

zująca obecnie ustawa z 14 kwietnia 1982 roku została przygotowana bez udziału 

reprezentatywnych przedstawicieli rolników i jest sprzeczna z postanowieniami Po-

rozumienia Rzeszowskiego, nie uwzględnia postulatów sformułowanych przez NSZZ 

RI „S” z 1981 roku w wielu ważnych kwestiach. Ustawa ta powtarza dosłownie anty-

38 Rocznica strajków ustrzycko-rzeszowskich, „Solidarność Rolników” 1986, nr 1 (26). 

39 AOK, OIV/261.2, Żądamy uwolnienia więzionych za przekonania, 16 II 1986, k. 5–6. 
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chłopskie przepisy ustawy 1977 roku. Warunkiem uzyskania przez rolnika renty lub 
emerytury pozostaje nieodpłatne wyzbycie się gospodarstwa. Jest to wymóg nie mają-
cy odpowiednika ani w pracowniczym, ani w rzemieślniczym systemie emerytalnym. 
Rolnik nie ma swobody wyboru następcy, ustawa bowiem nie przewiduje przekazania 
ziemi na rzecz osoby spoza bliskiej rodziny. Rolnik bez następcy musi przekazać zie-
mię państwu. System emerytalny służy więc socjalizacji rolnictwa, chłopską ziemią 
obdarowywane są PGR-y i spółdzielnie produkcyjne. Sprzeczne z Porozumieniami 
jest wprowadzenie opłat za sporządzenie aktu notarialnego umowy o przekazaniu 
ziemi następcy. Prawo własności następcy jest ograniczone na okres 10 lat, dyspono-
wanie w tym okresie ziemią zależne jest od administracyjnej zgody naczelnika gmi-
ny. Sprzeciw rolników budzi podwyższenie składki na fundusz emerytalny o 100% 
(od II raty podatku) przy nieznacznym wzroście rent i emerytur. Ustawa z 14 grud-
nia 1982 roku w ogóle nie formułuje zasady pobierania zasiłków rodzinnych przez 
rolników, choć Porozumienia zawierały gwarancję zrównania w tych uprawnieniach 
rolników z innymi zawodowymi grupami społecznymi. Posiadanie przez pracownika 
lub jego współmałżonka gospodarstwa rolnego automatycznie pozbawia go prawa 
do zasiłku wychowawczego. Rolnicy pozbawieni są prawa do zasiłku chorobowego 
na zasadach ogólnych, mimo że choroba naraża rolnika na straty. W dalszym ciągu 
dyskryminowane są osoby dwuzawodowe. W konkluzji Komisja stwierdza, że system 
ubezpieczeń społecznych wymaga gruntownej reformy”40. 

Miesiąc później Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich wy-
dała opinię na temat systemu świadczeń społecznych dla rolników, wskazując, że wy-
maga on gruntownej reformy. W maju 1986 roku tradycyjnie uroczyście obchodzono 
kolejną rocznicę rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. W Warszawie zostało odprawio-
ne nabożeństwo, w którym uczestniczyło ok. 1,5 tys. rolników z całego kraju. Innym 
ważnym wydarzeniem było odsłonięcie przez bp. Władysława Miziołka w kościele 
w Słomczynie pierwszej tablicy ku czci Stanisława Mikołajczyka. 

Podobnie jak w przypadku NSZZ „Solidarność” rok 1986 oznaczał próbę od-
twarzania jawnych struktur związkowych. Takie inicjatywy opozycji były możliwe 
dzięki ustawie amnestyjnej z lipca 1986 roku, w ramach której zwolniono ponad 200 
więźniów politycznych. Od tego czasu działaczy opozycji poddawano raczej karom 
administracyjnym, nie decydując się na wielomiesięczne aresztowania i organizację 
procesów politycznych. Na łamach podziemnej prasy rozpoczęła się wówczas dys-
kusja między zwolennikami pozostawania w podziemiu i tymi działaczami, którzy 
swoją szansę widzieli właśnie w jawnej działalności. W ostatnich dniach września 
1986 roku Lech Wałęsa powołał Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”. 

Pierwszy organ niezależnego ruchu chłopskiego podjął jawną działalność 1 paź-

dziernika 1986 roku. Był to Tymczasowy Zarząd NSZZR „Solidarność Wiejska”. Jak 

40 Cyt. za Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 188. 
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czytamy w oświadczeniu jego twórców: „Związek nasz nawiązuje do sytuacji orga-

nizacyjnej sprzed 13 grudnia 1981 roku oraz tradycji związkowej końca lat siedem-

dziesiątych, kiedy to kształtujący się wówczas ruch działał w warunkach podobnych 

do dzisiejszych [...] Nadszedł czas skoordynowania wysiłków w pracy związkowej 

w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych. Jednocześnie należy wspólnie wy-

pracować nowy program działania związany z obecną sytuacją gospodarczą państwa, 

uwzględniając konieczność włączenia związków w prace nad odzyskaniem niezależ-

ności Polski, podniesieniem jej gospodarki, nie rezygnując ze statutowej obrony swo-

ich członków. Proponujemy w najbliższym czasie połączyć swe wysiłki i w ramach 

federacji trzech pełnoprawnych związków zawodowych jednoczyć działania całej wsi 

polskiej w ratowaniu kraju”. Pod oświadczeniem podpisali się członkowie Tymcza-

sowego Zarządu NSZZR „Solidarność Wiejska”: Henryk Bąk, Stanisław Adamczyk 

i Feliks Radecki41. Działaczy „Solidarności Wiejskiej” szybko zaczęły spotykać róż-

nego rodzaju represje. Stanisław Adamczyk 22 listopada 1986 roku został napadnięty 

przed swoim domem w Ciechanowie i przewieziony do Mławy, gdzie poddano go 

brutalnemu przesłuchaniu, podczas którego próbowano nakłonić do podpisania „lo-

jalki”. TZ NSZZR „Solidarność Wiejska” jasno określał swoje cele polityczne, wska-

zując na konieczność odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zmiany sojuszy 

politycznych42. 

Mimo że reaktywacja struktur „Solidarności Wiejskiej” nastąpiła wcześniej niż 

innych struktur związkowych rolników indywidualnych, to organizacja ta miała 

mniejsze znaczenie niż powstała później w Warszawie Tymczasowa Krajowa Rada 

Rolników „Solidarność”, będąca odpowiednikiem utworzonej kilka tygodni wcześ-

niej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”. Założono ją 23 listopada 1986 roku 

w czasie spotkania działaczy rolniczych w kościele na warszawskim Solcu. W spot-

kaniu uczestniczyli m.in.: Michał Bartoszcze, Piotr Baumgart, Jan Beszta-Borowski, 

Stanisław Helski, Stanisław Janisz, Tadeusz Nawrocki, Wieńczysław Nowacki, Janusz 

Szkutnik, Józef Teliga, Janusz Winiarski. W skład TKRR weszli: Michał Bartoszcze, 

Jan Beszta-Borowski, Tytus Czartoryski, Stanisław Janisz, Jan Kozłowski, Edward 

Małecki, Tadeusz Nawrocki, Ludwik Pełka, Janusz Rożek, Józef Teliga i Marian Wiak. 

Wydano wówczas komunikat, w którym wezwano do przystąpienia do rady przed-

stawicieli regionów jeszcze w niej niereprezentowanych. Doradcą rady został prof.

Andrzej Stelmachowski. W czasie tego spotkania podjęto również decyzję o utworze-

niu Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego „Solidarność”. W jego skład weszli znani 

działacze ruchu ludowego, często zaangażowani od kilkudziesięciu lat: Michał Bar-

toszcze, Adam Bień, Hanna Chorążyna, Stanisław Janisz, Józef Marcinkowski, Ro-

man Michałkiewicz, Józef Teliga, Mieczysław Wardziński oraz ks. Jan Zieja. Cieszyli 

41 AOK, AOIV/261.2, Oświadczenie Tymczasowego Zarządu NSZZR „Solidarność Wiejska”, październik 1986 r., k. 6. 

42 Zob. AIPN, 0558/3, Opozycja polityczna – stan posiadania, sytuacja, możliwości i prognozy, Warszawa, grudzień 1987, s. 10. 



Jan Olaszek
„Solidarność” Rolników 1980-1989

174

się oni dużym autorytetem wśród młodszych działaczy. Poparcie dla tej inicjatywy 

wyrazili działacze OKOR i Solidarności Walczącej. Rada miała zajmować się bardziej 

sprawami związkowymi, a Konwent działalnością typowo polityczną. 
W lutym 1987 roku obchodzono szóstą rocznicę zakończenia strajków chłopskich 

i podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Rzeszowie 15 lutego zgromadziło się ok. 1,5 tys. rolników z całej Pol-
ski. Po mszy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło – jak oceniano na łamach 
prasy podziemnej – 1000 osób. Wśród gości obecni byli czołowi działacze ruchu rol-
niczego: Artur Balazs, Józef Frączek, Gabriel Janowski, Wieńczysław Nowacki, Ja-
nusz Rożek, Andrzej Stelmachowski, Janusz Szkutnik i Józef Ślisz oraz reprezentujący 
Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność” Bogdan Lis; miejscowe struktury „Solidar-
ności” reprezentował Antoni Kopaczewski. W czasie zgromadzenia przygotowano 
pismo do Wojciecha Jaruzelskiego, w którym wskazywano na dyskryminację rolni-
ków wskutek uniemożliwienia im tworzenia związków zawodowych. „Niżej podpisa-
ni rolnicy zgromadzeni w Rzeszowie w VI rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzy-
ckich oświadczają, że w pełni solidaryzują się z wystąpieniem grupy prawników do 
Trybunału Konstytucyjnego z żądaniem tworzenia związków zawodowych. Obecny 
stan prawny pozbawiający rolników możliwości tworzenia własnych związków zawo-
dowych jest szczególnie krzywdzący. Domagamy się więc zmiany istniejącego stanu 
prawnego i przywrócenia nam naturalnego prawa zrzeszania się w rolnicze związki 

zawodowe”43.

Podczas spotkania zaprezentowano także Program Ruchu Chłopskiego. Zakładał 

on przenikanie niezależnego ruchu rolniczego do życia publicznego, utrzymanie zie-

mi w rękach rolników indywidualnych, dążenie do likwidacji sektora państwowego 

i spółdzielczego, odbudowę autentycznej spółdzielczości na wsi. Pojawiły się w nim 

także elementy stojące w jednoznacznej sprzeczności z podstawami ustroju PRL. 

Sygnatariusze programu postulowali odsunięcie PZPR i struktur sojuszniczych od 

działalności społecznej na wsi i przewidywali utworzenie partii chłopskiej. Wyda-

ne wówczas oświadczenie podpisało 185 działaczy z całego kraju. Reakcją władz na 

aktywizację niezależnych środowisk rolniczych była kolejna fala represji. Z główny-

mi działaczami ruchu przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. 24 marca 1987 roku 

wojewoda rzeszowski formalnie rozwiązał Komisję ds. Realizacji Porozumień Rze-

szowsko-Ustrzyckich. Józef Ślisz odmówił przyjęcia tej decyzji, powołując się na fakt, 

że komisja powstała na mocy porozumienia z komisją rządową, w związku z czym 

wojewoda nie ma uprawnień do jej rozwiązania. 

Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich jednak nie zaprzesta-

ła działalności. Nadal organizowano spotkania z udziałem jej członków. Jedno z nich 

odbyło się 28 marca 1987 roku w pomieszczeniach kościoła w warszawskim Wilano-

43 Cyt. za Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 191.
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Józef Ślisz. Fot. Lech Ścibor-Rylski



Jan Olaszek
„Solidarność” Rolników 1980-1989

176

Piotr Baumgart. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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wie. Na spotkaniu tym Józef Ślisz zapoznał obecnych z treścią wysłanych do Sejmu 

PRL petycji. Uczestnicy zastanawiali się nad sposobem reakcji na postawę władz, nie 

uznających istnienia komisji, nie udało się jednak podjąć żadnej decyzji w tej spra-

wie. Następnego dnia odbyło się posiedzenie Tymczasowej Krajowej Rady Rolników 

„Solidarność”, na którym rozszerzono jej skład o: Artura Balazsa, Gabriela Janow-

skiego, Tadeusza Kowalczyka, Jana Karusia, Józefa Ślisza i Mariana Wyszyńskiego. 

Do Prezydium Rady zostali wybrani: Artur Balazs, Piotr Baumgart, Gabriel Janowski, 

Jan Kozłowski, Edward Małecki i Janusz Rożek. Rada powołała na przewodniczącego 

Józefa Ślisza, a na wiceprzewodniczącego Piotra Baumgarta. Gabriel Janowski miał 

odpowiadać za wydawanie pisma „Słowo i Czyn”. 

„Agencja Solidarności Rolników” tak charakteryzowała działalność Rady: 

„Wszystkie działania Rady będą zmierzać do przywrócenia jawnej reprezentacji rol-

ników. Powołanie Rady jest aktem ujawnienia się struktury Krajowej Rady Rolników 

»S« na szczeblu krajowym. Ujawnienie się tej działalności w strukturach wojewódz-

kich na szerzą skalę rozpocznie się w 1988 roku. Struktury organizacyjne Ogólnopol-

skiego Komitetu Oporu Rolników pozostały nadal w pełnej konspiracji. Prowadziły 

nadal działalność na tych polach, na których działalność legalna była niemożliwa, 

jak: działalność wydawnicza, kolportaż”44.

W tym czasie w środowiskach niezależnego ruchu rolniczego rozpoczął się proces 

stopniowego rozłamu. Coraz częściej ujawniały się konfl ikty pomiędzy nurtem rol-

niczej „Solidarności” związanym ze środowiskami OKOR a takimi działaczami jak 

Józef Ślisz, Gabriel Janowski czy Artur Balazs. Na postępujący w tych latach rozłam 

wpływ mogły mieć zarówno różnice programowe (z jednej strony chęć prowadzenia 

działalności o charakterze politycznym i silniejszego akcentowania potrzeby uzyska-

nia niepodległości, z drugiej – większe poczucie realizmu politycznego i chęć skupie-

nia się na działalności związkowej), jak i konfl ikty personalne, mające często swoje 

podłoże w sporach z lat 1980–1981. W czasie tego posiedzenia Rady Józef Teliga zre-

zygnował z udziału w jej Prezydium. 

W środowiskach tworzących OKOR i Konwent Seniorów Ruchu Ludowego „So-

lidarność” dojrzewała zatem potrzeba opracowania odrębnego programu działania. 

Wyrazem tych dążeń stał się – przyjęty na spotkaniu 10 maja 1987 roku, w którym 

wzięli udział m.in. Michał Bartoszcze, Adam Bień, Hanna Chorążyna, Stanisław Ja-

nisz i Józef Teliga – dokument „Jaka Polska być powinna”. Warto przyjrzeć się przy-

najmniej niektórym jego zapisom. Twórcy oświadczenia jasno wskazywali, do jakich 

wartości powinno odwoływać się ich wymarzone państwo: niepodległości, równości 

wobec prawa, wolności, dziedzictwa wielowiekowej historii Polski i chrześcijaństwa. 

„Polska powinna być państwem wśród innych państw równym i niezależnym. Należy 

44 „Agencja Solidarności Rolników”, nr 2,7, 1987. 
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przeto w Konstytucji Polski i we wszystkich innych polskich prawach znieść przepisy, 

które jednostronnie i gorsząco uzależniają politykę polską od polityki innego pań-

stwa [...] Polska wierna swej historii, swej chrześcijańskiej kulturze i wielowiekowej 

tradycji winna być dla wszystkich obywateli i wszystkich mieszkańców państwem 

prawa, wolności, powszechnej życzliwości i demokracji”. Autorzy dokumentu zwra-

cali uwagę na konieczność zmian w wymiarze sprawiedliwości, którego ówczesne 

funkcjonowanie dawało możliwość represjonowania za poglądy polityczne. Ważny 

aspekt stanowiła także neutralność światopoglądowa państwa, w której sympatie po-

lityczne obywatela nie rzutują na jego pozycję w społeczeństwie. Postulowano wpro-

wadzenie pełnego pluralizmu politycznego, zniesienie cenzury oraz wolność wobec 

prawa. Dokument podpisali: Michał Bartoszcze, Stanisław Janisz, Adam Bień, Józef 

Marcinkowski, Roman Michałkiewicz, Józef Teliga, Hanna Chorążyna, ks. Jan Zieja 

i Mieczysław Wardziński45. 

Niezależnie od debat programowych prowadzonych wewnątrz środowisk tworzą-

cych niezależny ruch chłopski nadal główną formę jego aktywności stanowiły uroczy-

stości religijno-patriotyczne. W maju 1987 roku w Warszawie uroczyście obchodzo-

no kolejną rocznicę związkową. Jej przebieg relacjonował „Tygodnik Mazowsze”: „W 

przeddzień VI rocznicy rejestracji NSZZ RI »S«, 10 V w kościele św. Stanisława Kostki 

w Warszawie odbyła się msza z udziałem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników »S«. 

SB zatrzymała wcześniej część członków Rady, w tym przewodniczącego Józefa Ślisza. 

Po mszy, gdy delegacja rolników z wieńcem i kwiatami udała się do Katedry, by oddać 

hołd Prymasowi Wyszyńskiemu, MO zatrzymała pochód, kilka osób pobito. Wieniec, 

zwrócony po obcięciu szarfy ostatecznie dotarł do grobu Prymasa”46.

W 1987 roku, podobnie jak w czasie poprzedniej pielgrzymki, Jan Paweł II pod-

nosił sprawę polskiej wsi. Miało to miejsce 10 czerwca w Tarnowie w czasie mszy be-

atyfi kacyjnej Karoliny Kózkówny. „Wszyscy są zgodni w świecie, że brak chleba, tam, 

gdzie zachodzi, jest skandalem. Wszyscy na naszej ziemi są zgodni, że nie powin-

no, nie może brakować chleba. Równocześnie wiadomo, że polska wieś współczesna 

w wyniku dramatycznych doświadczeń, jakie stały się jej udziałem, przeżywa wielo-

raki kryzys gospodarczy i moralny. Jakżeż łatwo byłoby wymienić błędy popełnione 

w przeszłości i te, które wciąż trwają i świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, 

które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, a nawet dyskryminacji. 

A rolnicy to przecież nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element 

stałości i trwania. Jakże tu, w Tarnowie, nie zacytować wielkiego przywódcy polskie-

go ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi. Pisał on: »Któż siłę Pań-

stwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić?! Dla mnie odpowiedź nasuwa się sama: 

Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie 

45 Pełna treść dokumentu zob. Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 236. 

46 „Tygodnik Mazowsze”, nr 211, 13 V 1987. 
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i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w obronie całości Ojczyzny. Trze-

ba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale ich wierność 

i przywiązanie do Państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze 

utrzymać i utrwalić«. Przytoczone słowa Wincentego Witosa wyznaczają nie tylko 

drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za 

organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W takim też duchu, zgod-

nym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rzeszow-

sko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa (z dnia 18 i 20 lutego 1981 roku), w których rolni-

cy próbowali znaleźć wspólnie z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. 

Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilczane, 

w każdym razie papież nie może o tym milczeć, nawet gdyby nie był Polakiem, a tym 

bardziej papież-Polak. Wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją pełną 

realizację. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie 

być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze 

strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzęd-

nym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa, lub 

chłopa-robotnika pracującego z małym skutkiem a ponad siły, winien być zastąpiony 

modelem wydajnego i niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać, 

nie gorzej niż inni, z dóbr kultury, i zdolnego do jej pomnażania. A teraz już nie cytat 

z Witosa, ale z Norwida. »Podnoszenie ludowych natchnień do potęgi przenikają-

cej i ogarniającej Ludzkość całą – podnoszenie ludowego do Ludzkości (...) – winno 

dokonywać się, zdaniem Norwida – przez wewnętrzny rozwój dojrzałości«. Trzeba 

przyznać, że Polska południowa jest wciąż żywym źródłem kultury. Pracują tutaj setki 

»twórców ludowych«. Pragnę im i wszystkim innym dodać ducha i zwrócić uwagę na 

więź między kulturą duchową a religią. O głębi tego powołania myślał Norwid, gdy 

pisał, że rolnik »jedną ręką szuka dla nas chleba, a drugą zdrój świeżych myśli wy-

dobywa z nieba«. Bardzo dziękuję za te oklaski dla Norwida. Wiele doznał cierpienia 

w życiu, i wygnania. Raduję się, że dzisiaj oklaskuje go polski świat rolniczy, na równi 

z Wincentym Witosem, za jego mądrość, za jego wielką, chrześcijańską, ojczystą, na-

rodową mądrość. Duszpasterstwo rolników niech idzie i rozwija się w tym właśnie 

kierunku, formując uczestników rolniczych wspólnot duszpasterskich i wypracowując 

coraz głębsze formy życia wewnętrznego, które ukazywać będą trud życia rolniczego 

jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka, jako powołanie”47.

W dniach 5-6 września 1987 roku odbyły się kolejne uroczystości dożynkowe 

wraz z pielgrzymką rolników na Jasną Górę. Pierwszego dnia brało w nich udział 

około 6 tys. osób. W godzinach popołudniowych w sali Jana Pawła II jasnogórskiego 

sanktuarium odbyło się sympozjum z udziałem biskupów Gurdy (odpowiedzialnego 

47 Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979.1983.1987.1991.1995.1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997, s. 425-427.
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za duszpasterstwo rolników) oraz Michalskiego. Uczestniczyło w nim około tysią-

ca osób. Elementem sympozjum był odczyt ks. prof. Daniela Olszewskiego „Kościół 

a ruchy chłopskie w Polsce XIX i XX wieku”. Jego wystąpienie zawierało krytyczną 

ocenę polityki rolnej władz PRL i ZSRR. W dyskusji po referacie głos zabrali Piotr 

Baumgart, Wanda Pomianowska, Jan Kozłowski i Jan Pająk, którzy równie ostro oce-

niali sytuację wsi w Polsce powojennej. Bp Michalski wystąpił z postulatem poszerze-

nia składu Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników o osoby świeckie 

oraz utworzenia w tej komisji specjalnej komórki zajmującej się obroną praw rolni-

ków. W czasie spotkania kolportowano pismo „Słowo i Czyn”. 

Główne uroczystości zgromadziły następnego dnia ok. 120 tys. osób. Władysław 

Piksa, działacz NSZZ RI „Solidarność” z Łącka, przypominając apel Jana Pawła II z Tar-

nowa o pomoc dla rolnictwa ze strony państwa oraz realizację porozumień rzeszow-

sko-ustrzyckich, powiedział: „Niech powstanie Tymczasowej Krajowej Rady Rolników 

„Solidarność” uaktywni działalność związkową chłopów. Niech powstają rady regio-

nalne, wojewódzkie i gminne – to nasze święte prawo”. Podczas dożynek SB odnotowa-

Rolnicy pod Jasną Górą. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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ła pojawienie się transparentów wyrażających poparcie dla „Solidarności” oraz ulotek 

OKOR, Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego oraz Ruchu „Wolność i Pokój”48. 

Tego samego dnia w domu rekolekcyjnym przy parafi i św. Barbary w Częstochowie 

spotkali się działacze opozycji rolniczej m.in.: Józef Ślisz, Edward Małecki, Gabriel Ja-

nowski, Edward Lipiec, Jan Beszta-Borowski, Wanda Pomianowska, Piotr Baumgart, 

Jan Pająk, Jan Kozłowski. Janowski w czasie spotkania zwracał uwagę na konieczność 

prowadzenia aktywniejszych działań przez TKRR „Solidarność” oraz potrzebę two-

rzenia struktur terenowych. Apelował o usunięcie różnic w poglądach i dążenie do 

utworzenia jednolitego frontu oraz podjęcie ściślejszej współpracy z działaczami „So-

lidarności” robotniczej. Wanda Pomianowska sugerowała rozpoczęcie przygotowania 

statutów struktur związkowych i składanie formalnych zgłoszeń o ich rejestracji49. 

Pierwszą próbę formalnej rejestracji regionalnych struktur związku podjęto 

w Siedlcach. 23 sierpnia 1987 roku złożono tam wniosek o zarejestrowanie „Solidar-

ności” Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego z siedzibą w Siedlcach, 

który podpisali: Edmund Drygiel, Franciszek Lipka, Zbigniew Adamczuk, Edward 

Kokoszka, Stanisław Żelazowski. Do wniosku dołączono uchwałę o powołaniu or-

ganizacji z podpisami 25 osób oraz projekt statutu50. Oczywiście władze nie miały 

zamiaru godzić się na tego rodzaju inicjatywy.

Jesienią 1987 roku pojawiła się koncepcja tworzenia nowych struktur politycz-

nych, zbliżonych do partii opozycyjnych. 11 października w Słocinie na spotkaniu 

z udziałem m.in. Kazimierza Chorzępy, Wieńczysława Nowackiego i Janusza Szkut-

nika zdecydowano o rozbudowie konspiracyjnych struktur OKOR. Uznano, że komi-

tet ma być organizacją o charakterze bardziej radykalnym niż środowisko skupione 

wokół Józefa Ślisza. Kolejnym krokiem w kierunku realizacji tej koncepcji stało się 
powołanie przez Konwent Seniorów nowej struktury pod nazwą Niezależny Ruch 
Ludowy „Solidarność” (NRL) na spotkaniu w Rzeszowie w dniach 14-15 listopada 
1987 roku. Podczas obrad, w których uczestniczyło ok. 80 działaczy, przyjęto ponadto 
znane wcześniej dokumenty programowe: Deklarację Konwentu Seniorów, Program 
Ruchu Chłopskiego i Program OKOR. Konfl ikty programowe i personalne w środo-
wisku niezależnych działaczy chłopskich usiłowała wykorzystać władza. Przykładem 
takiego działania może być wydanie fałszywego numeru „Myśli Ludowej”, w którym 
w jednym z oświadczeń, napisanym rzekomo z pozycji TKRR, zaatakowano NRL. 
Do ostatecznego ukształtowania się NRL doszło 14 lutego 1988 roku w Warszawie. 
Sformułowano wówczas tezy do Programu NRL „Solidarność”, ogłoszono także skład 
Rady Naczelnej organizacji. Jej członkami zostali: Michał Bartoszcze, Adam Bień, 

48 AIPN 1585/16072, Przebieg pielgrzymki rolników na Jasną Górę i tzw. dożynek kościelnych w dniach 5-6.09. br., 7 IX 1987, 

k. 108-110.

49 AIPN 1585/16072, Spotkanie aktywistów opozycji wiejskiej w Częstochowie, 9 IX 1987, k. 158-159. 

50 AIPN 1585/16073, Próba rejestracji organizacji pn. „Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego”, 

11 IX 1987, k. 20. 
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Hanna Chorążyna, Stanisław Janisz, Józef Marcinkowski, Roman Michałkiewicz, Pa-
weł Mucha, Eugeniusz Myczka, Ludwik Pełka, Marian Stępień, Józef Teliga, Mieczy-
sław Wardziński, Józef Wlekliński i ks. Jan Zieja. 

Innego rodzaju działania podejmował „związkowy” odłam niezależnego ruchu 
rolniczego. We wrześniu 1987 roku Artur Balazs, Henryk Cząstka, Józef Frączek, 
Gabriel Janowski, Edward Lipiec i Józef Ślisz skierowali pozew do Trybunału Kon-
stytucyjnego przeciwko zwiększeniu składek rolników na cele emerytalno-rentowe 
i zwiększeniu podatku gruntowego, argumentując, że działania te są sprzeczne z pra-
wem. Odpis pozwu został przesłany do wiadomości redakcji „Polityki” i „Tygodni-
ka Powszechnego”. W październiku przedstawiciele „Solidarności” RI uczestniczyli 
w Kongresie Europejskiej Konfederacji Rolnictwa w Rzymie. W czasie obrad głos za-
brał Artur Balazs, który poddał ostrej krytyce politykę rolną władz PRL, apelując jed-
nocześnie o poparcie dla TKRR „Solidarność” jako autentycznego przedstawicielstwa 
wsi w Polsce51. Do uczestników kongresu z listem otwartym wystąpił Jan Kozłowski; 
treść dokumentu została przekazana telefonicznie, za pośrednictwem Jacka Kuronia, 
przebywającej w Rzymie Jolancie Kozłowskiej, która odczytała go w czasie obrad, 
zwracając uwagę na potrzebę pomocy dla polskiej wsi od rolników z Zachodu52. 

Członkowie Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność” spotkali się 
25 października 1987 roku w Krakowie w pomieszczeniach należących do klaszto-
ru Karmelitów. Spotkaniu, w którym uczestniczyły 44 osoby, przewodniczył Gabriel 
Janowski. Omawiano wówczas sprawy programowe. Jeden z uczestników przekazał 
krótkie sprawozdanie z pobytu w Rzymie na Kongresie Europejskiej Konfederacji 
Rolnictwa. W czasie spotkania powołano Komisję Przestrzegania Praworządności, 

na czele której stanął Tadeusz Nawrocki z Warszawy53. 

Działacze niezależnego ruchu chłopskiego opowiadali się za bojkotem organizo-

wanego przez władze PRL jesienią 1987 roku referendum, które dotyczyło akceptacji 

dla reform gospodarczych i „polskiego modelu głębokiej demokratyzacji życia spo-

łecznego”. Tymczasowy Zarząd NSZZR „Solidarność Wiejska” na zebraniu w War-

szawie 8 listopada 1987 roku podjął decyzję o bojkocie organizowanego przez władze 

referendum, wydając stosowne oświadczenie. Dokument podpisali: Henryk Bąk, Sta-

nisław Adamczyk, Władysław Jesiotr, Józef Lamch, Jan Kaproń, Joanna Pękalska54. 

Coraz większą aktywność wykazywały regionalne środowiska rolnicze. Przykła-

dowo w pierwszych dniach grudnia 1987 roku uczestnicy duszpasterstwa rolników 

woj. tarnobrzeskiego z siedzibą w Stalowej Woli wystosowali podpisany przez 51 

osób list do Episkopatu Polski. Zwrócono w nim uwagę na instrumentalne traktowa-

51 AIPN, 0608/338, Analiza działalności fi guranta SOR kryptonim „Hodowca”, 31 X 1987 r., k. 44–45.

52 AIPN 1585/16075, List otwarty J. Kozłowskiego do uczestników Kongresu Europejskiej Konfederacji Rolnictwa, 29 IX 

1987, k. 187-189. 

53 AIPN 1586/16077, Spotkanie Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność” w Krakowie, 26 X 1987, k. 149-150. 

54 AIPN, 1585/16079, Akcja ulotowa Tymczasowego Zarządu NSZZ R „Solidarność Wiejska” podjęta w celu bojkotu referen-

dum w środowiskach wiejskich, 12 XI 1987, k. 58-59. 



„Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981-1989
„Solidarność” Rolników 1980-1989

183

nie Kościoła przez władze PRL, które ilekroć potrzebują poparcia społecznego, wy-

konują w jego stronę koncyliacyjne ruchy. Zwrócono uwagę, że problemy społeczne, 

a zwłaszcza polityczne, „nie leżą w gestii hierarchii kościelnej, lecz przedstawicieli »S« 

i innych niezależnych lub opozycyjnych ugrupowań”. W liście opisano również dzia-

łalność tamtejszego duszpasterstwa, które w ocenie autorów coraz bardziej nabierało 

znaczenia w regionie. Kilkanaście dni później z tego samego ośrodka wystosowano 

podpisany przez 48 osób list do Kościelnego Komitetu Rolniczego, w którym zapro-

ponowano udział rolników w jego pracach55.Podobne regionalne inicjatywy miały 

miejsce na początku 1988 roku. W Lublinie 30 stycznia powstał Założycielski Ko-

mitet Skrzywdzonych Rolników. Celem tej struktury miało być utworzenie ogólno-

polskiej organizacji rolników znajdujących się w wieku emerytalnym, chorych oraz 

zmuszonych do oddania gospodarstwa. Komitet miał inicjować działania prowadzą-

ce do zmiany niekorzystnej ustawy emerytalnej. Rolnicy z Zakroczymia wystąpili 

z protestem w sprawie rosnących kosztów produkcji. Tamtejsza Tymczasowa Rada 

Rolników Indywidualnych zwróciła się 10 lutego 1988 roku z pismem do ministra 

rolnictwa, w którym stwierdzono, że podwyżki cen skupu nie rekompensują wzrostu 

kosztów produkcji oraz że system usług dla rolnictwa działa fatalnie, czego wyrazem 

jest na przykład brak wielu niezbędnych gwarancji ustawowych56. 

W lutym 1988 roku uroczyście obchodzono kolejną rocznicę podpisania porozu-

mień rzeszowsko-ustrzyckich. 20 lutego, tj. dzień wcześniej na Drabiniance w Rze-

szowie doszło do spotkania Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność” 

z działaczami z różnych regionów. Wśród obecnych byli m.in.: Artur Balazs, Piotr 

Baumgart, Józef Frączek, Jan Kozłowski, Tadeusz Nawrocki, Józef Ślisz. Na spotkaniu 

poddano krytyce ordynację wyborczą do rad narodowych, przyjęto sprawozdanie 

z działalności Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, omawia-

no także sprawy socjalne. Rada zajęła stanowisko w sprawie podwyżek cen, wskazu-

jąc przy tym na spadek opłacalności produkcji i zwracając jednocześnie uwagę na 

konieczność ułatwienia rolnikom zakładania spółek, spółdzielni i zrzeszeń. Odbyła 

się również dyskusja nad tezami o sytuacji rolnictwa przedstawionymi przez Gabriela 

Janowskiego. 

Następnego dnia odprawiający mszę w kościele na Drabiniance bp Ignacy Tokar-

czuk podczas kazania przypominał o niespełnionych ustaleniach z 1981 roku. W uro-

czystościach wzięło udział kilka tysięcy ludzi. Zbierano wśród nich podpisy pod pe-

tycją w sprawie uwolnienia działaczy Solidarności Walczącej. Zgromadzeni wysłali 

sygnowane przez 300 osób pismo do Sejmu PRL, w którym zabrali głos w obronie 

osób pozbawionych wolności: „Żądamy uwolnienia więźniów politycznych! Świado-

mi jesteśmy faktu, że żyjemy w kraju zniewolonym. Nie zwalnia nas to od obowiązku 

55 Zob. Rolnicy żądają głosu, „Tygodnik Mazowsze”, nr 235, 20 I 1988.

56 Żądania rolników, „Tygodnik Mazowsze”, nr 242, 9 III 1988.
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upomnienia się o tych, którzy przebywają w więzieniu za przekonania polityczne. 

Pomni okrucieństwa i licznych zbrodni dokonanych przez komunistów na narodzie 

polskim, żądamy uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w tym Kornela Mo-

rawieckiego, Andrzeja Górnego, Andrzeja Kołodzieja oraz uczestników ruchu Wol-

ność i Pokój”. Indywidualny protest do Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie wy-

słali Krystyna i Janusz Szkutnikowie w sprawie skierowanych wobec nich represji. 

Po południu do centrum miasta przeszedł pochód, na którego czele szło 200 rol-

ników w wieku 60–80 lat, niosąc transparenty z hasłami w sprawie zmian w ustawie 

emerytalnej. Organizatorem tego protestu był Janusz Rożek. Interweniowała milicja, 

która zepchnęła demonstrantów na chodnik i zatrzymała kilka osób57. 

Na początku 1988 roku przystąpiono do organizowania wojewódzkich struktur 

„Solidarności” Rolników. W poszczególnych województwach informowano miejsco-

we władze o ich powstawaniu. Tworzenie jawnie działających organizacji związko-

wych w terenie spotykało się jednak z jednoznacznie negatywną reakcją administra-

cji państwowej. Urzędy wojewódzkie zakazywały im prowadzenia dalszej działalności 

i oddalały składane odwołania. Przykładowo 10 maja 1988 roku do Wydziału Spo-

łeczno-Administracyjnego Urzędu m. st. Warszawy zgłosiła się grupa 10 działaczy 

NSZZ RI „Solidarność” (m.in. Gabriel Janowski i Marian Wiak), którzy oświadczyli, 

że ich mandat jako członków władz wojewódzkich z 1981 roku nie wygasł i że powia-

damiają władze miejskie o powołaniu poprzedniego dnia Wojewódzkiej Rady Rolni-

ków „Solidarność”. Związkowcy chcieli uzyskać zgodę na zorganizowanie spotkania 

mieszkańców wsi z województwa stołecznego, na którym zamierzano przedstawić 

postulaty rolników. Dyrektor wydziału poinformował przybyłych, że z powodów for-

malnoprawnych ich działania są nielegalne i zagroził sankcjami w razie ich kontynu-

owania. Dzień wcześniej w Szczecinie w mieszkaniu Piotra Baumgarta obradowała 

tamtejsza Wojewódzka Rada Rolników „Solidarność”, w skład której wchodzili m.in. 

Artur Balazs, Paweł Kołpaczyński i Polikarp Wilpiszewski. Przygotowano wówczas 

oświadczenie ujawniające powstanie i skład rady58. W ostatnich dniach maja po-

dobna inicjatywa miała miejsce w Kielcach. Do dyrektora Wydziału Społeczno-Ad-

ministracyjnego tamtejszego Urzędu Wojewódzkiego zgłosili się inicjatorzy pisma 

informującego o wznowieniu działalności NSZZ RI „Solidarność” Ziemia Kielecka: 

Tadeusz Kowalczyk, Wacław Rembosz, Franciszek Grzybowski, Bolesław Witczak 

i T. Czechowicz. Bezskutecznie próbowano skłonić ich do zgody na przeprowadze-

nie oddzielnej rozmowy z każdym z nich. Dyrektor wydziału poinformował o nie-

legalności prowadzonych przez nich działań; legalizacja działalności wymaga zare-

57 Zob. Rzeszów: w rocznicę Porozumień, „Tygodnik Mazowsze”, 24 II 1988, nr 240.

58 AIPN 1585/16097, Nasilanie akcji ujawniania i rejestrowania nielegalnych wojewódzkich struktur opozycji wiejskiej 

w związku z VII rocznicą rejestracji byłego NSZZ RI „Solidarność”, 12 V 1988 r., k. 37–38. 
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jestrowania związku w Sądzie Wojewódzkim59. Podobne próby podejmowane przez 

działaczy środowisk niezależnych spotykały się z decyzjami odmownymi. Powsta-

waniu struktur regionalnych towarzyszył rozwój bezdebitowej prasy dla rolników. 

Od 1987 roku w Warszawie wychodził „Biuletyn Informacyjny” Agencji Solidarności 

Rolników, którego wydawaniem zajmował się m.in. organizator niezależnych związ-

ków zawodowych w MO Wiktor Mikusiński. Wydawane w Szczecinie pismo „AR” 

stało się organem TKRR „Solidarność”.

Po 1987 roku uaktywniły się niezależne środowiska rolnicze w Wielkopolsce, 

wcześniej raczej słabo zaangażowane w zorganizowaną działalność opozycyjną. Pe-

wien wpływ na to miał powrót Wieńczysława Nowackiego, który rok wcześniej za-

mieszkał w Poznańskiem. Od 1987 roku wydawał on „Wielkopolski Informator Eko-

logiczny”, będący wspólną inicjatywą OKOR i Ruchu „Wolność i Pokój”. Pismo łączyło 

tematykę wsi i ekologii. W skład redakcji wchodzili także: Joanna Lipińska, Piotr 

Majer, Elżbieta Olędzka i Urszula Poziomek. Inną inicjatywą na styku opozycyjnych 

ruchów chłopskiego i ekologicznego były rozpoczęte w 1987 roku protesty przeciwko 

planom składowania materiałów radioaktywnych w Międzyrzeczu i Klempiczu. W li-

stopadzie 1987 roku w Poznaniu utworzono Wielkopolski Komitet Oporu Rolników. 

Jak informowano w komunikacie, wchodził on w skład OKOR. Jednym z założycieli 

komitetu był Józef Wlekliński. W listopadzie 1988 roku w Biechowie k. Wrześni od-

była się inauguracja zajęć Uniwersytetu Ludowego „Solidarność”. Otwarcia dokonał 

Wlekliński. Ośrodek miał kształcić młodych ludzi chcących pracować na wsi. Zakła-

dano prowadzenie działań o charakterze naukowym i artystycznym. Zebrania UL 

„Solidarność” służyły także jako pretekst do spotkań działaczy OKOR60.
W maju 1988 roku obchodzono siódmą rocznicę rejestracji związku. Tradycyjnie 

12 maja działacze TKRR zorganizowali w Warszawie uroczystości patriotyczno-reli-
gijne. W katedrze św. Jana bp Miziołek odprawił nabożeństwo, w którym uczestni-
czyło ok. 600 osób. Przed rocznicową mszą SB prewencyjnie zatrzymała 13 działaczy 
opozycji wiejskiej i przeprowadziła ok. 40 rozmów ostrzegawczych. Podczas mszy 
jeden z działaczy ze Skierniewic odczytał oświadczenie: „Przybyliśmy tu dzisiaj z ca-
łej Polski w rocznicę rejestracji RI »Solidarność«. Przybyliśmy, aby zaznaczyć ciągłość 
trwania naszego związku. [...] Dotarły do nas informacje o podjęciu działalności przez 
Wojewódzkie Rady Rolników »Solidarność« w woj. warszawskim, kieleckim, skier-
niewickim, rzeszowskim i tarnowskim. W najbliższym czasie podejmą działalność 
Rady Rolników w kolejnych województwach i gminach. Twórzmy rady, nie czekajmy 
na pozwolenie [...] W imieniu TKKR »Solidarność« chciałbym zaapelować o udział 
w organizowaniu pomocy dla represjonowanych robotników”. Po nabożeństwie pra-

59 AIPN 1585/16098, Dalsze inicjatywy działaczy opozycji wiejskiej województwa kieleckiego w sprawie rejestracji woje-

wódzkiej struktury TKRR ,Solidarność”, 31 V 1988, k. 286. 

60 Akcja protestacyjna w Wielkopolsce, „Solidarność Walcząca” (Poznań), 18 XII 1987; Uniwersytet Ludowy w Biechowie k. 

Wrześni, „Wieści”, listopad 1988.
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wie 100-osobowy pochód przeszedł ulicami Warszawy. Złożono wieńce przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikami kardynała Wyszyńskiego i Wincentego 

Witosa61. 

Działacze tworzący niezależny ruch chłopski aktywnie uczestniczyli w bojkocie 

wyborów do rad narodowych w czerwcu 1988 roku. Członkowie Tymczasowej Krajo-

wej Rady Rolników „Solidarność” propagowali ideę pełnego bojkotu wyborów, rów-

nież podczas spotkań organizowanych w poszczególnych ośrodkach duszpasterstwa 

rolników. 

Do bojkotu nawoływały też inne struktury związkowe. W wielu ośrodkach kolpor-

towano ulotki na ten temat. Przykładowo w gminie Niegowa w województwie często-

chowskim w pierwszych dnia czerwca kolportowano ulotkę, w której Tymczasowa 

Rada Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Rolników In-

dywidualnych „Solidarność” i NSZZ „Solidarność Chłopska” wzywała bezpartyjnych 

rolników do zbojkotowania wyborów. Ulotkę podpisali: Stanisław Adamski, Jakub An-

toniuk, Michał Bartoszcze, Henryk Bąk, Władysław Gratowski, Edmund Gutkowski, 

Władysław Jesiotr, Jan Kaproń, Józef Lamch, Ludwik Majchrzak, Bronisława Malicka, 

Tadeusz Olszowski, Joanna Pękalska, Józef Ryś, Antoni Wojnarowicz62. Za bojkotem 

opowiadała się również działającą w okręgu toruńskim struktura o nazwie Polska Par-

tia Chłopska63.

Szczególny przebieg miała kampania w gminie Fajsławice. Już wcześniej dochodzi-

ło tam do manifestowania opozycyjnych poglądów przez przedstawicieli środowisk 

wiejskich. W 1984 roku Józef Wroński jako członek komisji wyborczej zakwestio-

nował prawidłowość głosowania w swoim obwodzie i doprowadził do unieważnie-

nia wyniku wyborów przez Sąd Najwyższy. W 1988 roku Józef Wroński oraz Janusz 

Stępniak, członek Krajowej Rady Rolników „Solidarność” podjęli decyzję o kandydo-

waniu na radnych. Prowadzoną przez nich kampanię szeroko opisywał podziemny 

„Tygodnik Mazowsze”: „Zebranie przedwyborcze w Ignasinie, które wysunęło ich 

kandydatury, postawiło dwa żądania: nie mogą walczyć o ten sam mandat i do ko-

misji wyborczej musi wejść »ich człowiek«. Oba uwzględniono. Stępniak dodatkowo 

oświadczył, że przyjmie funkcję radnego, jeśli nastąpi nowelizacja ustawy o radach 

narodowych i »ludzie wybrani do GRN uzyskają prawa, które pozwolą im stać się 

prawdziwymi gospodarzami gminy«. Okręgowi wyborczemu, do którego należą wsie 

Ignasin, Boniewo i Osnowiec, przysługuje 5 mandatów – jeden obsadza PZPR, drugi 

ZSL, trzy pozostałe samorząd mieszkańców. Z 6 kandydatów samorządu tylko dwóch 

wytypowało wiejskie zebranie. Reszta z trudem dała się uprosić sołtysom. Cała kam-

61 AIPN 1585/1609, Przebieg uroczystości z okazji VII rocznicy rejestracji byłego NSZZ RI „Solidarność”, 13 V 1988 r., k. 57–58.

62 AIPN 1585/16099, Wezwanie opozycji wiejskiej do zbojkotowania wyborów, 6 XI 1988, k. 147-148. 

63 AIPN 1585/16099, Kolportaż odezwy antywyborczej tzw. Polskiej Partii Chłopskiej na terenie woj. toruńskiego, 10 VI 1988, 

265-267. 
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pania przedwyborcza wyglądała śmiesznie. Jedynie na pierwszym zebraniu w Ignasi-

nie było 20 rolników (na 67 gospodarstw), na następnym już tylko 5 (w tym kandy-

daci), a na wspólne zebranie trzech wsi przyszło 11 plus 21 uczniów spędzonych dla 

zapełnienia sali. Podobnie było w całej gminie. Gdy na zebranie we wsi Wola stawiło 

się 5 osób, wysunięty przez ZSL 74-letni Aleksander Jagiełło zrezygnował z kandydo-

wania: »Gdybym miał poparcie wsi, to co innego«. Brak też było chętnych do komisji 

wyborczych. »Bali się włóczyć po sądach« – mówią rolnicy. To było coś więcej niż 

brak zainteresowania, to był bojkot. Ludzie dziwili się Stępniakowi: »Jak możesz brać 

udział w takiej farsie«, »Sprzedaliście się«. Często przechodzili na drugą stronę uli-

cy, nie podawali im ręki. Trochę złagodnieli, gdy usłyszeli o nich w Wolnej Europie. 

»Sytuacja była pogmatwana – stwierdza Stępniak – z jednej strony kandydowaliśmy, 

z drugiej ogłosiliśmy bojkot wyborów. Byłem za bojkotem, bo ordynację uważam 

za niedemokratyczną, wytypował mnie samorząd, więc kandydowałem, ale sam nie 

głosowałem«. 19 czerwca frekwencja w ich okręgu wyniosła 22,7%. Na Stępniaka 

i Wrońskiego głosowało 70 osób, na ich konkurentów – 12. Na mandat PZPR oddano 

łącznie 61 głosów (32 na jednego kandydata, 29 na drugiego). »Udał nam się i bojkot, 

i wygrana – komentuje wybory Wroński – ale gdybyśmy nie startowali, głosowałoby 

dużo mniej. Ludzie bali się, że jak nie pójdą, to ich kandydaci przepadną. Dlatego fre-

kwencja była wyższa niż podczas referendum, kiedy głosowało tylko 14%«. »Godząc 

się na kandydowanie wychodziliśmy z założenia, że czasy, w których przyjdzie dzia-

łać, idą ciekawe i być może warto spróbować. Zyskujemy również legalną trybunę do 

walki o nasze chłopskie prawa« – powiedział Stępniak w wywiadzie dla niezależnego 

Informatora Rolników »Fajsławice«”64.

W sierpniu 1988 roku Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność” wydał deklarację 

ideowo-programową. Powoływano się w niej na przedwojenne tradycje ruchu ludo-

wego, historię Polskiego Państwa Podziemnego, PSL i OKOR. W dokumencie przed-

stawiono zarys przyszłego ustroju państwa suwerennego, z wolnymi wyborami do 

Sejmu i Prezydentem RP wybieranym w wyborach powszechnych oraz ogólne postu-

laty dotyczące innych dziedzin życia: kultury, edukacji, służby zdrowia, niezawisłego 

sądownictwa, niezależności sił zbrojnych i porządkowych od organizacji partyjnych; 

podkreślano konieczność uchwalenia nowej konstytucji oraz reformy gospodarki. 

Autorzy zwracali uwagę na potrzebę traktowania przemysłu i rolnictwa jako równo-

rzędnych gałęzi gospodarki. Podkreślano także znaczenie chłopskiego gospodarstwa 

rolniczego jako trwałego elementu gospodarki narodowej. W dokumencie zwrócono 

uwagę na potrzebę stosowania naturalnych metod produkcji i ochrony środowiska. 

Kolejny wątek poruszony w deklaracji to samorządność wsi65.

64 Fajsławice: i bojkot, i wygrana, „Tygodnik Mazowsze”, nr 256, 22 VI 1986.

65  Zob. Sopel, Niezależny ruch chłopski..., s. 237–242. 
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Działaczom NRL zależało na uzyskaniu poparcia emigracyjnych środowisk ruchu 

ludowego. Służyć temu miała m.in. zagraniczna podróż Józefa Teligi. We wrześniu 

1988 roku przywódca OKOR odwiedził Londyn, Paryż i Monachium, występując na 

falach BBC i Radia Wolna Europa. Najważniejszym rezultatem wizyty było zdobycie 

uznania dla Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność” ze strony emigracyjnych 

władz PSL. Organem NRL było wydawane przez Janusza Szkutnika, Wieńczysława 

Nowackiego i Magdalenę Nagórską pismo „Wieści”. Działacze NRL „Solidarność” 

współpracowali z organizacjami kontestującymi politykę kierownictwa NSZZ „So-

lidarność”; w czerwcu 1988 roku w Białymstoku powołano Regionalną Komisję Ko-

ordynacyjną Partii i Stronnictw Niezależnych, do której weszły NRL „Solidarność” 

i KPN. Nowo powstała struktura, działająca na Białostocczyźnie, miała być jedno-

litą platformą polityczną służącą walce o wspólne cele: „wolną i niepodległą Polskę, 

o godność i upodmiotowienie człowieka, o demokrację, o przyszły byt ekonomiczny 

kraju”. Komisja powiadomiła o swoim powstaniu wojewodę. Jedną z podjętych przez 

nią inicjatyw było wystąpienie z listem protestacyjnym do rzecznika praw obywatel-

skich w sprawie szykanowanego ks. Stanisława Suchowolca66. 

66  Zob. Parlament opozycji w Białymstoku, „Wieści”, listopad 1988. 

Bp Roman Andrzejewski, drugi przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 

Rolników, wita pielgrzymów przybywających na dożynki jasnogórskie. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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W sierpniu 1988 roku niektórzy działacze rolniczy przyłączali się do robotniczych 

protestów. Przykładowo Artur Balazs był obecny w czasie strajków w Szczecinie, 

a Gabriel Janowski w Mysłowicach. We wrześniu 1988 roku w Częstochowie odbyły 

się kolejne uroczystości dożynkowe. W ich kulminacyjnym momencie odnotowano 

obecność ok. 90 tys. osób. 3 września na Jasnej Górze uczestnicy duszpasterstwa rolni-

ków spotkali się z bp. Romanem Andrzejewskim, nowym przewodniczącym Komisji 

Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników; w spotkaniu tym wzięło udział ok. 

1200 osób. Piotr Baumgart zaapelował o poparcie dla polityki Lecha Wałęsy, wystąpił 

też Gabriel Janowski, wzywając rolników do tworzenia jawnych regionalnych struk-

tur związkowych. Profesor Andrzej Stelmachowski z kolei omówił sprawę negocjacji 

między kierownictwem „Solidarności” a władzami PRL. Tego samego dnia odbyło 

się posiedzenie TKRR „Solidarność” z udziałem ok. 30 osób. Postanowiono m.in. 

wytypować do udziału w obradach przy „okrągłym stole” Baumgarta, Janowskiego 

i Ślisza. Następnego dnia po głównej mszy głos zabrał Ślisz, domagając się legalizacji 

„Solidarności” rolniczej i apelując o tworzenie regionalnych struktur związku. Mówił 

także o potrzebie udziału reprezentacji rolników w negocjacjach „okrągłego stołu”. 

Janowski i Ślisz uważali, że w czasie rozmów należy wystąpić z żądaniem legalizacji 

związku, Stelmachowski przestrzegał ich jednak przed zbyt optymistycznym podej-

ściem do tej sprawy67.

Jesienią 1988 roku nastąpiła kolejna fala tworzenia regionalnych struktur „Soli-

darności” Rolników Indywidualnych. W październiku 1988 roku „Tygodnik Mazow-

sze” informował, że „uaktywniły się struktury »Solidarności« na wsi. W ostatnich 

tygodniach powstały m.in. Tymczasowa Rada »S« RI Wielkopolski, KO »S« RI woj. 

opolskiego, komitet »S« RI Ziemi Milickiej. We Wrocławskiem wznowiła działalność 

»S Wiejska« oraz prezydium »S« RI, które uruchomiło biuro informacyjne. Decy-

zję o powołaniu punktu informacyjnego podjęto także 16 X na spotkaniu 60 rolni-

ków z Kielecczyzny i Ziemi Sandomierskiej. 107 uczestników zjazdu »S« RI Podlasia 

w Siedlcach (9 X) skierowało petycję do gen. Kiszczaka o uwzględnienie przedstawi-

cieli rolników indywidualnych w rozmowach okrągłego stołu i uchwaliło platformę 

zawierającą postulaty wsi na te rozmowy”. Dla przedstawicieli tworzących się struktur 

regionalnych Tymczasowa Krajowa Rada Rolników „S” powołała punkt informacyj-

ny w Warszawie przy ul. Wieniawskiego68.

Jednocześnie następowało zbliżenie pomiędzy niektórymi działaczami rolniczej 

„Solidarności” i reformatorskim nurtem w ZSL. W październiku 1988 roku podczas 

X Kongresu ZSL wśród delegatów ujawniły się postawy opozycyjne wobec kierowni-

ctwa. Wprawdzie władze stronnictwa zaczęły głosić nowatorskie hasła, pozwalając so-

67 AIPN Rz, 062/12, t.3, Załącznik do informacji dziennej MSW z 5 IX 1988 r., k. 314; AIPN, 1585/16106, Ogólnopolskie 

uroczystości dożynkowe na Jasnej Górze w dniach 3 i 4 września 1988 r., 5 IX 1988 r., k. 71–73.

68 „Tygodnik Mazowsze”, nr 268, 26 X 1988.
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bie na pewną krytykę rzeczywistości, jednak ani nie przeprowadzono żadnych zmian 

w składzie gremiów kierowniczych, ani nie uchwalono nowego programu. Zdarzało 

się, że terenowe struktury ZSL szły dużo dalej. Na przykład w czasie Plenum WK 

ZSL w Tarnowie po 7-godzinnym, burzliwym zebraniu podjęto kilka zaskakujących 

uchwał: o potrzebie wycofania z konstytucji zapisu o kierowniczej roli PZPR, o dąże-

niu do współpracy z Kościołem i poparciu dla „Solidarności” rolniczej69. 

We wrześniu 1988 roku w środowisku zmarłego już Stanisława Janisza podjęto 

próbę reaktywowania PSL w województwie włocławskim. 29 września po nabożeń-

stwie w intencji Janisza w kościele parafi alnym w Chrostkowie w mieszkaniu Wi-

tolda Przybojewskiego spotkało się 26 działaczy rolniczej „Solidarności”. Głównym 

inicjatorem spotkania był Stanisław Helski. Potrzebę reaktywacji PSL uzasadniał on 

sytuacją w kraju, która umożliwiała powołanie niezależnego stronnictwa ludowego, 

które stanowiłoby opozycję wobec ZSL. Helski podkreślał, że po powołaniu na tere-

nie kraju co najmniej 23 tymczasowych zarządów wojewódzkich PSL odbędzie się 

spotkanie przedstawicieli tych struktur w celu utworzenia Rady Naczelnej Polskiego 

Stronnictwa Ludowego70. 

W środowisku opozycji wiejskiej jesienią 1988 roku trwały intensywne dyskusje 

na temat perspektywy rozmów z władzami PRL. Organizowano w tym czasie wie-

le spotkań poświęconych temu tematowi. Przykładowo 9 października 1988 roku 

w Rzeszowie miało miejsce spotkanie z udziałem ok. 20 działaczy z Polski południo-

wo-wschodniej. Józef Ślisz w swoim wystąpieniu opowiadał o ustaleniach na temat 

udziału środowisk rolniczych w obradach „okrągłego stołu”. Poruszana była m.in. 

sprawa obecności w planowanych negocjacjach dziennikarzy ofi cjalnych czasopism 

rolniczych, czemu Ślisz się sprzeciwiał. Jak podał, oprócz niego w obradach mieli 

uczestniczyć Piotr Baumgart, Józef Frączek i Gabriel Janowski71. Kolejne ważne spot-

kanie odbyło się dwa dni później w pomieszczeniach SGGW w Warszawie. Uczestni-

czyło w nim około 30 rolników, dziennikarzy i pracowników naukowych tej uczelni. 

Organizatorami spotkania byli Gabriel Janowski, Piotr Baumgart i Piotr Dąbrowski. 

Dyskutowano na temat wyboru problemów wsi, które powinny znaleźć się wśród 

spraw poruszanych w czasie przyszłych negocjacji z władzą. Piotr Dąbrowski przed-

stawił propozycje dotyczące etosu pracy rolnika, infrastruktury organizacyjnej wsi, 

wolności handlu i obrotu rolnego, reprezentacji rolników w rządzie, co przyjęto kry-

tycznie. Uczestnicy domagali się podniesienia problemów politycznych, zwłaszcza 

próby przeforsowania koncepcji powołania niezależnej partii chłopskiej lub nieza-

leżnych związków zawodowych rolników, natomiast sprawy gospodarcze stawiano 

69 Bunt w tarnowskim ZSL, „Wieści”, listopad 1988. 

70 AIPN 1585/16111, Próba reaktywowania struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie włocławskim, 3 X 

1988, k. 42-43. 

71 AIPN 1585/16112, Przygotowanie działaczy opozycji wiejskiej do uczestnictwa w rozmowach „okrągłego stołu”, 12 X 1988, 

74-75.
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na drugim miejscu. Gabriel Janowski zapewniał zebranych, że przedstawiciele śro-

dowisk rolniczych nie dadzą się zepchnąć na drugi plan i w razie nieprzyjęcia swoich 

postulatów wycofają się z rozmów. Różnice w poglądach spowodowały, że nie usta-

lono tematyki planowanej do poruszania w trakcie negocjacji z przedstawicielami 

władz72.

Tymczasowa Krajowa Rada Rolników „Solidarność” zebrała się 16 październi-

ka 1988 roku w kościele św. Katarzyny w Warszawie; w spotkaniu, które prowadził 

Edward Małecki, wzięło udział 23 działaczy. Poza członkami Rady obecni byli: Hen-

ryk Bąk (reprezentujący „Solidarność Wiejską”), Antoni Tokarczuk (pełniący rolę 

łącznika Rady z Lechem Wałęsą) oraz Jacek Szymanderski (reprezentujący Ruch 

„Wolność i Pokój”). Gabriel Janowski przekazał relację z przebiegu Europejskiej Kon-

federacji Rolnictwa w Wiedniu. Poinformował on jednocześnie uczestników spot-

kania o swoich działaniach mających doprowadzić do włączenia NSZZ RI „Solidar-

ność” do unii europejskich organizacji chłopskich, co wiązałoby się z wniesieniem 

przez związek niewielkiego wkładu fi nansowego. Wypowiedź Janowskiego uzupełnił 

Józef Frączek, który stwierdził, że przy kierowaniu rolników na praktyki zagraniczne 

należy stosować ściślejszą selekcję, gdyż większość z nich wykazuje zainteresowanie 

wyjazdem z powodów materialnych. Józef Ślisz zaproponował rozszerzenie składu 

reprezentacji Rady na rozmowy przy „okrągłym stole” o Henryka Bąka i Edwarda 

Lipca; Bąk stwierdził, że mimo przynależności do innej struktury opozycyjnej będzie 

lojalny wobec Rady, godnie reprezentując sprawy chłopskie wobec władz. Uczestnicy 

spotkania wyrazili oburzenie, że w planach rozmów przy „okrągłym stole” uwzględ-

niono ich jedynie w oddzielnej podkomisji rozpatrującej sprawy rolnictwa, a nie przy 

głównym stole obrad. Podana została informacja o składzie grupy doradców przed-

stawicieli opozycji wiejskiej mających wziąć udział w negocjacjach; tworzyć ją mieli 

Piotr Dąbrowski, Bolesław Banaszkiewicz, prof. Andrzej Stelmachowski, Maria Joan-

na Radomska, Witold Trzeciakowski i Antoni Leopold. 

Spotkanie zakończyło się przyjęciem komunikatu: „Tymczasowa Krajowa Rada 

Rolników »Solidarność« na posiedzeniu w dniu 16 października 1988 roku rozpa-

trzyła stan przygotowań do »okrągłego stołu«. Z obawą obserwujemy zmianę formuły 

»okrągłego stołu« poprzez podzielenie zagadnień na odrębne »stoliki«. We wszystkich 

diagnozach zgodnie stwierdza się wzajemne uwarunkowanie kryzysu politycznego, 

społecznego i gospodarczego. Przezwyciężenie kryzysu wymaga wspólnego, bez po-

działu rozważenia kilku generalnych zagadnień. Nie można uzdrowić gospodarki bez 

wprowadzenia oczekiwanych zmian politycznych, nie ma mowy o lepszym klima-

cie politycznym bez zdecydowanej poprawy gospodarki. Nikt nie może mieć chyba 

wątpliwości, że wśród kwestii gospodarczych zasadnicze znaczenie ma rolnictwo, nie 

72 AIPN 1585/16112, Spotkanie przedstawicieli opozycji wiejskiej pretendujących do rozmów „okrągłego stołu”, 13 X 1988, 

107-108. 
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tylko jako kwestia wyżywienia, ale również jako problem jego trwałego uzdrowienia 
i podniesienia wsi z upadku. Rolnictwo uczynione działaniem wiodącym stymulo-
wać będzie uzdrowienie i rozwój całej gospodarki. Dotychczasowy stan przygoto-
wań do negocjacji nie gwarantuje uwzględnienia zagadnień związanych z rolnictwem 
w wymiarze odpowiadającym randze problemu. Uważamy za niezbędne zwiększenie 
liczebności delegacji Rady i uczestnictwa jej przedstawicieli w grupach problemo-
wych. Niezbywalnym prawem rolników jest posiadanie niezależnej reprezentacji za-
wodowej i politycznej. Jednocześnie stanowi o tym prawo międzynarodowe, nauka 
społeczna Kościoła, dotychczasowa praktyka a przede wszystkim niezłomna wola 
polskich rolników uzyskania takiej reprezentacji”. Dokument podpisali: Józef Ślisz, 
Józef Gutowski, Jan Beszta-Borowski, Michał Bartoszcze, Andrzej Łuszczewski, Józef 
Frączek, Artur Balazs, Michał Grabianka, Marian Wiak, Zbigniew Rokicki, Edward 
Małecki, Gabriel Janowski, Edward Lipiec.73

Za odtwarzaniem regionalnych struktur NSZZ RI „Solidarność” szła chęć wyło-
nienia jego statutowych władz. 4 grudnia 1988 roku TKRR podjęła decyzję o zwoła-
niu krajowego zjazdu związku. W utworzonym 18 grudnia Komitecie Obywatelskim 
przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” znaleźli się działacze ruchu rolniczego: 
Artur Balazs, Roman Bartoszcze, Gabriel Janowski, Edward Lipiec, Zbigniew Rokicki 
i Józef Ślisz. 

Stosunek środowisk, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. 
tworzyły niezależny ruch rolniczy, do perspektywy rozmów z władzą był niejedno-
znaczny. Część działaczy związanych z TKRR opowiadała się za dialogiem, angażując 
się później w proces negocjacji. Niezależnie od różnic programowych NRL „Solidar-
ność” w ofi cjalnych wystąpieniach wyrażał poparcie dla ruchu związkowego. Jako 
przykład można podać komunikat, ogłoszony przez uczestników NRL po spotkaniu 
17 grudnia 1988 roku, w którym wzięli udział m.in. Michał Bartoszcze, Krystyna 
Kalinowska, Paweł Mucha, Ludwik Pełka i Józef Wlekliński: „NRL »S« zdecydowanie 
popiera walkę rolników o zalegalizowanie NSZZ Rolników Indywidualnych »Solidar-
ność« oraz wszystkich innych organizacji społecznych i zawodowych zdelegalizowa-
nych po 13 grudnia 1981 roku. Istnienie NSZZ RI »Solidarność« uznaje za niezbędny 
element demokratyzacji Polski. NRL »S« będzie kontynuował działalność w formie 
ruchu politycznego. W tym też kierunku komisja programowo-statutowa prowadzi 
prace nad redagowaniem projektu statutu”. Z drugiej strony działacze OKOR i NRL 
„Solidarność” podchodzili bardzo krytycznie do koncepcji „okrągłego stołu”, potę-
piając prowadzenie rozmów z władzami PRL74.

Przedstawiciele środowisk rolniczych, uczestniczący po stronie solidarnościowo-

opozycyjnej w negocjacjach przy „okrągłym stole”, liczyli przede wszystkim na to, że 

73 AIPN 1585/16112, Spotkanie członków Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”, 18 X 1988, k. 236-2238. 

74 Komunikat Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”, „Wieści”, grudzień 1988. 
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skutkiem tych rozmów będzie realizacja porozumień z Ustrzyk Dolnych i Rzeszowa. 

W skład grupy roboczej ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidual-

nych wchodzili: Artur Balazs, Bolesław Banaszkiewicz, Gabriel Janowski, Józef Ślisz 

i Andrzej Stelmachowski. Dla niezależnego ruchu rolniczego największym sukce-

sem obrad „okrągłego stołu” była zgoda władz na legalizację związku, której szybkie 

wynegocjowanie w znacznym stopniu zaskoczyło stronę opozycyjną. Już 15 lute-

go 1989 roku udało się przyjąć wspólne stanowisko i przejść do opracowania pro-

jektu ustawy. W trakcie rozmów dotyczących spraw wsi przedstawiciele NSZZ RI 

„Solidarność” współpracowali z reprezentantami ZSL. Niezależnie od różnic natury 

politycznej obie te grupy w podobny sposób wypowiadały się w kwestiach polityki 

rolnej i gospodarki żywnościowej. W skład zespołu ds. gospodarki i polityki społecz-

nej wszedł Gabriel Janowski, a w podzespole ds. rolnictwa oprócz niego byli: Artur 

Balazs, Piotr Baumgart, Jan Beszta-Borowski, Piotr Dąbrowski, Jerzy Dietl, Antoni 

Leopold, Edward Lipiec, Edward Małecki, Walerian Pańko, Zbigniew Rokicki, An-

drzej Stelmachowski, Jacek Szymanderski, Józef Ślisz i Antoni Tokarczuk. Baumgart 

brał udział również w pracach zespołu ds. reform politycznych, Andrzej Łuszczewski 

– podzespołu ds. młodzieży, a Zbigniew Rokicki i Henryk Stępniak – podzespołu ds. 

stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. 

Demonstracja rolników z „Solidarności” w Warszawie

podczas obrad „okrągłego stołu”. Fot. Wojciech Łączyński



Jan Olaszek
„Solidarność” Rolników 1980-1989

194

Jeszcze przed zakończeniem negocjacji przy „okrągłym stole” odbył się zjazd „So-

lidarności” Rolników Indywidualnych. Obrady prowadzono w kościele św. Zygmun-

ta w Warszawie w dniach 18–19 marca 1989 roku, a mszę św. dla delegatów odprawił 

ks. Bogusław Bijak. W homilii wskazywał on na konieczność działań związkowych 

w sferze kształtowania postawy ideowej mieszkańców wsi, zwracał też uwagę na za-

grożenie rozbicia środowiska wiejskiego. W zjeździe uczestniczyło 414 delegatów. 

Przywitał ich przewodniczący TKKR „Solidarność” Józef Ślisz, który przypomniał 

historię walki o legalizację związku. Obrady zjazdu prowadzili Roman Bartoszcze 

i Gabriel Janowski. W pierwszym dniu dyskutowano na temat ustaleń „okrągłego 

stołu” dotyczących ordynacji wyborczej. Przebieg negocjacji z władzami referowali 

Artur Balazs, Piotr Baumgart i Gabriel Janowski. O projektach zmian w Konstytucji 

PRL mówili prof. Andrzej Stelmachowski i Tadeusz Mazowiecki. Referaty wygłosili 

również Bolesław Baszkiewicz, Antoni Furtak i Wanda Pomianowska. W dyskusji 

na temat ewentualnych wyborów (nie było jeszcze żadnych ofi cjalnych ustaleń w tej 

sprawie) większość uczestników wypowiadała się niejednoznacznie; deklarowali oni 

jednocześnie gotowość niepodejmowania bojkotu, jeżeli władze nie naruszą złożo-

nych „Solidarności” obietnic. Dyskutowano także o programie, zwracając uwagę na 

aktualność jego dotychczasowych założeń. Delegaci przedłużyli mandat Prezydium 

TKKR „Solidarność” do czasu przeprowadzenia wyborów. Przyjęty na zjeździe statut 

stał się podstawą rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, która na-

stąpiła 20 kwietnia 1989 roku75 

W czasie obrad „okrągłego stołu” w związku z pogarszającą się sytuacją na wsi 

dochodziło do protestów z udziałem środowisk rolniczych. Szeroko opisywał je „Ty-

godnik Mazowsze”: „Sytuacja na wsi pogorszyła się gwałtownie już w czasie obrad 

okrągłego stołu, przede wszystkim na skutek drastycznych podwyżek cen środków 

produkcji oraz wzrostu podatków i składek ubezpieczeniowych. Żeby ratować sytu-

ację, delegacja chłopska przy okrągłym stole zajęła twarde stanowisko: nie podpiszą 

końcowego porozumienia, jeśli rząd nie zawiesi płatności podwyższonych stawek 

ubezpieczeniowych i nie zmieni zasad kredytowania. Taką decyzję podjęła w nocy 

z 3 na 4 IV Tymczasowa Krajowa Rada Rolników »S«. Przed URM-em stanęła pikieta 

chłopów z kosami. Ostatecznie 4 IV w rozmowach delegacji Tymczasowej Krajowej 

Rady Rolników »S« z komisją rządową udało się uzyskać niesłychanie dużo: kredy-

ty w ogóle nie będą oprocentowane (oprócz kosztów obsługi), zaś zasady ustalania 

relacji i poziomu cen skupu oraz środków produkcji będą negocjowane ze związka-

mi rolników, w tym NSZZ »S« RI. Następny sukces to zawieszenie płatności: usta-

lono, że opłaty z tytułu podatku oraz składek ZUS i PZU będą płacone w miesiąc 

po wprowadzeniu nowych cen skupu i przedtem negocjowane. Obecne protesty na 

75 Po ośmiu latach. Zjazd NSZZ „S” Rolników Indywidualnych, „Tygodnik Mazowsze”, 29 III 1989, nr 287.
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wsi miały zasięg olbrzymi, ogólnopolski – komentuje Jacek Szymanderski, rzecznik 

Tymczasowej Krajowej Rady Rolników »S«. – Aparat partyjny i kółkowy starał się je 

podsycać, aby pokazać chłopom, że to im zawdzięczają wygraną (tego samego dnia 

władze podpisywały porozumienie z Radą Główną CZKiOR). Kółka rolnicze bro-

nią się przed utratą wpływów na rzecz »S«, GS-y i spółdzielnie mleczarskie przed 

zapowiedzianą likwidacją. Sekretarz partii w jednej z gmin w zamojskim nakazywał 

sołtysom poleceniem partyjnym rozlepiać ulotki wzywające do niezdawania mleka 

i mięsa; były wicewojewoda szczeciński, obecnie przewodniczący tamtejszych kółek 

rolniczych, organizował akcję protestacyjną. Ale chłopi i tak wiedzą, że kółka jeszcze 

pół roku temu zachowywały się zupełnie inaczej, a teraz są odważne, ponieważ jest 

»Solidarność«”76.

W czerwcu 1989 roku przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność” wzięli udział w częś-

ciowo wolnych wyborach razem z „Solidarnością”. Z rolniczej „Solidarności” zostało 

wybranych 23 posłów (m.in. Artur Balazs, Roman Bartoszcze, Jan Beszta-Borowski, 

Janusz Byliński, Józef Gutowski, Tadeusz Kowalczyk, Stanisław Majdański i Janusz 

Rożek) i 13 senatorów (m.in. Gabriel Janowski, Jan Kozłowski, Edward Lipiec, Irene-

usz Niewiarowski, Zbigniew Rokicki, Henryk Janusz Stępniak, Józef Ślisz i Eugeniusz 

Wilkowski). Po roku 1989 część działaczy zaangażowanych w latach siedemdziesią-

tych i osiemdziesiątych XX w. w tworzenie niezależnego ruchu chłopskiego nadal 

prowadziła aktywną działalność związkową, społeczną bądź polityczną. 

Po 13 grudnia 1981 roku „Solidarność” rolników rozwinęła się na znacznie mniej-

szą skalę, niż miało to miejsce w przypadku środowisk robotniczych i inteligenckich. 

Wobec tak silnego rozczłonkowania ruchu trudno ocenić liczbę osób w nim uczestni-

czącym. Pewnej próby szacunków próbowano dokonywać w MSW. W opracowaniu 

z marca 1986 roku podano liczbę 1169 osób mających tworzyć środowisko opozycji 

politycznej na wsi. Z analizy opracowanej na podstawie danych posiadanych przez SB 

wynikało, że prawie 60 proc. z tej grupy mieszkało na wsi, a tylko prawie połowa wy-

konywała faktycznie zawód rolnika77. Niezależnie od dokładności tych danych ewi-

dentnie zauważalny jest fakt, że dużą część działaczy niezależnego ruchu chłopskiego 

stanowiły osoby w rzeczywistości niezwiązane na stałe z wsią. Rolnicy byli jedną z tych 

grup społecznych, które w największym stopniu akceptowały istniejący wówczas mo-

del życia społecznego78. Związkom chłopskim brakowało również charyzmatycznego 

przywódcy, który cieszyłby się tak dużym autorytetem, jakim w większości środowisk 

opozycyjnych obdarzony był Lech Wałęsa. Wydaje się jednak, że decydujące znacze-

nie, przesądzające o skali ruchu, miały obiektywne przyczyny, utrudniające organi-

76 Wygrana rolników, „Tygodnik Mazowsze”, nr 288, 5 IV 1988.

77 Aktywność przeciwnika politycznego w środowisku wiejskim, 17 III 1986 r. (kopia dokumentu przekazana autorowi przez 

Andrzeja W. Kaczorowskiego). 

78 D. Jarosz, Czy tylko represje? O nowy paradygmat badań nad stosunkami między władzą i chłopami w PRL [w:] Represje 

wobec wsi i ruchu ludowego..., s. 291–292. 
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zowanie niezależnej działalności na wsi. Jedną z nich było rozproszenie organizacji 

i wynikające z niego trudności komunikacyjne, które powodowały, że podejmowanie 

współpracy nawet przez działaczy z jednego regionu było dużo bardziej kłopotliwe niż 

w przypadku opozycji „miejskiej”. Inną przyczyną mogła być znacznie mniejsza niż 

w przypadku „Solidarności” robotniczej liczba ekspertów i doradców, wywodzących 

się ze środowisk inteligenckich. Podejmowanie działań o charakterze konspiracyj-

nym utrudniał także charakterystyczny dla wsi brak anonimowości. Wśród przyczyn 

relatywnie małego zaangażowania mieszkańców wsi w działalność opozycyjną wy-

mienić można także obawę rolników przed negatywnym wpływem represji ze strony 

władz na funkcjonowanie gospodarstwa, uzależnienie produkcji rolnej od różnego 

rodzaju przydziałów oraz specyfi kę stosunków społecznych na wsi, która przejawiała 

się na przykład brakiem charakterystycznych dla mieszkańców miast bezpośrednich 

kontaktów w zakładach pracy. Dopiero zmiana polityki kierownictwa opozycji pod 

koniec lat osiemdziesiątych XX w. otworzyła przed niezależną działalnością związ-

kową na wsi nowe perspektywy, co skutkowało powtórnym rozwojem związku. Nie 

uzyskał on jednak zbyt dużego poparcia ze względu na erozję ruchu, konfl ikt po-

między liderami i skupienie się na tworzeniu organizacji o charakterze politycznym, 

które nie zyskiwały szerokiego poparcia w środowiskach wiejskich. Biorąc pod uwagę 

pewną bierność mieszkańców wsi i mniejszą skłonność do aktywności politycznej, 

należy podkreślić, że osoby podejmujące niezależną działalność związkową na wsi 

i tworzące organizacje opozycyjne wykazywały się ogromną determinacją, zaanga-

żowaniem i odwagą.
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Reaktywowanie NSZZ RI „Solidarność”

Określenie momentu zakończenia walki rolników o prawo do tworzenia własnych 

związków zawodowych budzi pewne wątpliwości. W 1989 roku nastąpił długo ocze-

kiwany przełom polityczny i rozpoczęły się zmiany ustrojowe, które doprowadziły 

do formalnej likwidacji PRL i wskrzeszenia Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej trzecią. 

Jawne struktury związkowe działały na wsi już od dłuższego czasu, a władze zaprzesta-

ły represjonowania ich członków jeszcze przed rozmowami „okrągłego stołu”, w któ-

rych wystąpiła liczna reprezentacja rolniczej „Solidarności”1. Pomyślny przebieg tych 

negocjacji i nadspodziewanie łatwa zgoda strony „koalicyjno-rządowej” na legaliza-

cję NSZZ RI „Solidarność” zbiegły się ze zjazdem krajowym 18-19 marca 1989 roku 

w Warszawie przeprowadzonym w celu zatwierdzenia tymczasowych władz związku 

i przyjęcia programu działania w nowych warunkach.

Wyłanianie gremiów kierowniczych od początku istnienia stanowiło poważny 

problem w funkcjonowaniu organizacji związkowych na wsi. W okresie założyciel-

skim ruch solidarnościowy rolników zwoływał wprawdzie różnego rodzaju zjazdy, 

jednak nie miały one charakteru formalnego; nie były poprzedzone jakąkolwiek 

kampanią wyborczą w strukturach podstawowych i nie delegowały żadnych człon-

ków, a uczestnikiem takiego zjazdu mógł być praktycznie każdy działacz choć trochę 

znany w terenie i dopuszczony do udziału przez organizatorów. Na tej zasadzie prze-

prowadzono także mocno nagłośniony zjazd „Solidarności Wiejskiej” na Politechni-

ce Warszawskiej 14 grudnia 1980 roku, który w istocie był tylko wiecem poparcia dla 

jednej z inicjatyw związkotwórczych.

Bez porównania bardziej uporządkowany miał być przebieg zjazdu założycielskie-

go NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu 8-9 marca 1981 roku. Według koncepcji przy-

jętej przez jego organizatorów, delegatów – 10 osób z każdego województwa – miały 

wybierać wspólne dla trzech organizacji związkowych zjazdy wojewódzkie. W rze-

czywistości z mandatami działo się różnie i dość często nie pochodziły one z wyboru, 

1 Więcej A.W.Kaczorowski, „Okragły stół” i powtórna rejestracja, „Nasza Ziemia” 2009.
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o czym świadczyła znaczna liczba sytuacji konfl iktowych i sporów na tym tle w po-

szczególnych województwach oraz w trakcie zjazdu. Zjazd wybrał w powszechnym 

głosowaniu jedynie przewodniczącego związku, natomiast skład Ogólnopolskiego 

Komitetu Założycielskiego został ustalony na podstawie delegowania przedstawicieli 

przez województwa i do końca legalnej działalności był płynny, podobnie jak skład 

prezydium OKZ, który podlegał nieustannej rotacji ze względu na silne antagoni-

zmy personalne. Stabilizacji sytuacji wewnątrzzwiązkowej miał służyć pierwszy zjazd 

statutowy po rejestracji NSZZ RI „Solidarność” na zakończenie okresu tymczasowej 

działalności władz. Uruchomiono kampanię wyborczą w organizacjach związkowych 

na wszystkich szczeblach oraz wybory delegatów na zjazd krajowy, którego pierwszą 

turę zaplanowano w styczniu 1982 roku; wprowadzenie stanu wojennego zniweczyło 

te zamysły.

Poprzez internowania czołowych działaczy władzom udało się sparaliżować kie-

rownictwo związku, a jego młody przewodniczący został skompromitowany wystę-

pem w powszechnie bojkotowanej przez „Solidarność” państwowej telewizji, tracąc 

w ten sposób mandat społecznego zaufania i moralne prawo do dalszego sprawowania 

swej funkcji. NSZZ RI „Solidarność” faktycznie utracił lidera, zabrakło też ośrodka 

kierowniczego, który by kontynuował działalność podziemną po rozwiązaniu związ-

ków zawodowych 8 października 1982 roku; tylko w pewnym stopniu rolę taką speł-

niał Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników „Solidarność” pod przewodnictwem 

ukrywającego się Józefa Teligi. Właśnie z inicjatywy OKOR-u 23 listopada 1986 roku 

powstała Tymczasowa Krajowa Rada Rolników „Solidarność” jako zalążek przyszłej 

reprezentacji związkowej. Jej przewodniczącym – po rozszerzeniu składu – został Jó-

zef Ślisz, kierujący od 17 lutego 1985 roku reaktywowaną związkową Komisją ds. 

Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, formalnie niezdelegalizowaną przez władze. 

Zjazd krajowy 18-19 marca 1989 roku2, zwołany przez TKRR „Solidarność” jesz-

cze pod koniec 1988 roku, obradował już w zmienionych warunkach społeczno-poli-

tycznych i właściwie miał charakter założycielski nowo powstającego NSZZ RI „Soli-

darność”; jak podał Józef Ślisz, struktury związkowe utworzono w około 800 gminach 

w kraju. Zjazd podziękował wszystkim członkom i działaczom, którzy wytrwali i nie 

odstąpili od idei Solidarności, przyjaciołom z kraju i zagranicy za wsparcie i wszelką 

pomoc, „a szczególnie duchownym Kościoła katolickiego”. Zatwierdzono nowy statut 

i po burzliwych dyskusjach przedłużono mandat Prezydium TKRR „Solidarność”3 

i jego przewodniczącego do czasu rejestracji i przeprowadzenia wyborów statuto-

wych; ustalono, że na razie będą funkcjonowały struktury tymczasowe. Przyjęto, że 

2 Krajowy zjazd rolniczej „Solidarności”, „Słowo Powszechne” 21 III 1989; Archiwum Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

3 Prezydium stanowili: przewodniczący Józef Ślisz, wiceprzewodniczący Piotr Baumgart, skarbnik Edward Lipiec, człon-

kowie – Artur Balazs, Roman Bartoszcze, Jan Beszta-Borowski, Antoni Furtak, Gabriel Janowski, Tadeusz Kowalczyk, Jan 

Kozłowski, Stanisław Majdański, Janusz Rożek, Marian Wiak, Zbigniew Rokicki.
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gminne zebrania wyborcze powinny odbyć się do 30 września 1989 roku, wojewódz-

kie zjazdy delegatów do 31 października, a Krajowy Zjazd Delegatów – do 15 grud-

nia. Zabrakło czasu na uchwalenie programu działania.

Zjazd wyraził gotowość podjęcia legalnej działalności „pod warunkiem, że lega-

lizacja będzie nosić cechy relegalizacji jak: zwrot symboli, archiwów, majątku oraz 

odszkodowań materialnych dla represjonowanych i pozwoli zachować ciągłość 

Związku”. Mimo niespełnienia tych postulatów przez władze 20 kwietnia 1989 roku 

nastąpiła ponowna rejestracja NSZZ RI „Solidarność”, trzy dni po zarejestrowaniu 

NSZZ „Solidarność”. Tym razem nie było tłumów dziennikarzy i fotoreporterów oraz 

wielkiej manifestacji radości na ulicach stolicy, a wszystko sprowadziło się do krótkiej 

sądowej formalności.

Związek od razu znalazł się pod presją bieżących wydarzeń: gwałtownie pogar-

szającej się sytuacji ekonomicznej rolnictwa oraz zbliżających się częściowo wolnych 

wyborów parlamentarnych. Udział w kampanii Komitetów Obywatelskich „Solidar-

ność” zakończył się sukcesem: posłami zostało 30, a senatorami – 15 reprezentan-

tów NSZZ RI „Solidarność”, ponadto w Sejmie i Senacie znalazło się 7 doradców 

związkowych. Oprócz osób, które zdobyły mandat z listy solidarnościowej, wybrano 

także aktywnych działaczy związku i jego sympatyków z listy ZSL4. Zaangażowanie 

w działalność na forum parlamentarnym, a następnie aktywność polityczna kolido-

wały często z aktywnością związkową. Jako pierwsza frakcja w Obywatelskim Klubie 

Parlamentarnym powstała Sekcja Rolna. Rolniczej „Solidarności” nie udało się jed-

nak uzyskać stanowiska wicepremiera i ministra rolnictwa w rządzie Tadeusza Ma-

zowieckiego; ministrem bez teki został Artur Balazs. Wkrótce Józef Ślisz rzucił hasło 

budowy przez związek partii politycznej – PSL „Solidarność”; dualizm działalności 

związkowej i politycznej wywołał dyskusję wewnętrzną i zaciążył nad dalszym roz-

wojem NSZZ RI „Solidarność”. Powszechnie domagano się przyspieszenia wyborów 

do samorządu terytorialnego. 

7 czerwca 1989 roku Prezydium Tymczasowej Krajowej Rady NSZZ RI „Solidar-

ność” podjęło uchwałę w sprawie powołania pisma związkowego, którego redakto-

rem naczelnym został Sławomir Siwek. Dzięki wsparciu Kościoła pierwszy numer 

wysokonakładowego Tygodnika Rolników „Solidarność” ukazał się na dożynki jas-

nogórskie z datą 3 września 1989 roku5. Oceniając latem 1989 roku stan organiza-

cyjny związku, Józef Ślisz stwierdził, że jest to ruch „o wiele silniejszy niż w 1980 r.”, 

a w ciągu ostatnich dwóch lat – poprzez rozwój duszpasterstwa rolniczego – nastą-

piło „niesłychane przyspieszenie organizacyjne”, co należy zawdzięczać Kościołowi. 

12 maja 1988 roku istniało 13 jawnie działających rad wojewódzkich, a 1 grudnia 

4 M.in. Władysław Żabiński, Józef Wlekliński, Wojciech Mojzesowicz.

5 Nakład tego ilustrowanego, kolorowego magazynu o objętości 16 stron wynosił początkowo 300 tys. egz. Pismo zamierzało 

docierać do szerszego kręgu odbiorców niż tylko środowiska wiejskie. 
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było ich już 36. „Każda rada wojewódzka powodowała powstawanie rad gminnych. 

A więc można powiedzieć, że związek odbudowywaliśmy »odgórnie«”6. 

„Pod koniec sierpnia [1989 r.] Związek istnieje w 70 procentach gmin całego kra-

ju” – informował tygodnik związkowy. „W Gdańskiem, gdzie jest po wszystkich wy-

borach – i gminnych i wojewódzkich – Związek działa w 28 na 36 istniejących gmin. 

[...] W Kaliskiem w 48 na 60, w Białostockiem w 32 na 49. Leszno podaje, że Związek 

jest we wszystkich gminach województwa. W Krośnieńskiem tylko w 19 na 39. [...] 

zorganizowanie Związku odbywało się w czasie szczególnie trudnym. I wybory do 

Parlamentu, i żniwa, i ogólna sytuacja, której cezurę wyznacza również głośna de-

cyzja dawnego rządu o »urynkowieniu«. Ta decyzja to punkt zwrotny w działaniu 

Związku”7. 

Sprawy organizacyjne dominowały podczas posiedzenia Prezydium Tymczasowej 

Krajowej Rady NSZZ RI „Solidarność” 11 października 1989 roku. Przyjęto wnio-

sek przewodniczącego Komisji Wyborczej Michała Grabianki o przedłużenie termi-

nu odbycia zjazdów wojewódzkich do 20 listopada8; tydzień później posunięcie to 

zatwierdziła Tymczasowa Krajowa Rada. Powołano wówczas Komisję Programową 

Zjazdu Krajowego oraz zaakceptowano inicjatywę Józefa Ślisza utworzenia PSL „So-

lidarność”9. Nieskuteczność działań władz związku na rzecz poprawy sytuacji gospo-

darczej wsi osłabiała aktywność organizacyjną w terenie; 27 października 1989 roku 

przewodniczący TKR oskarżył rząd o prowadzenie polityki antychłopskiej. W woj. 

ciechanowskim liczbę członków związku szacowano na 4580 osób; koła istniały w 35 

gminach spośród 49, jednak związkowcy nie płacili składek10. W woj. szczecińskim 

na zjeździe reprezentowanych było zaledwie 27 gmin, 26 nie osiągnęło wymaganego 

statutem stanu zorganizowania; „176 kół i 2215 członków to niewiele ponad 17 proc. 

liczebności związku sprzed 13 grudnia 1981 r.” W dyskusji przed zjazdem krajowym 

Piotr Baumgart uznał, że tworzenie partii równocześnie z organizacją związku prze-

szkadza okrzepnąć temu ostatniemu11.

W woj. białostockim NSZZ RI „Solidarność” liczył 6555 członków, w woj. kiele-

ckim ok. 15 tys., w zamojskim – ok. 11 tys. Oceniając przebieg zjazdów wojewódz-

kich Józef Ślisz przyznał, że na pewno „Solidarność” RI jest organizacją mniejszą niż 

w 1981 r.: „Barierą są składki członkowskie. W poszczególnych województwach jest 

około 5-6 tysięcy członków, ale są to ludzie aktywni. Ludzie ci będą równie aktywni 

6 Jestem związkowcem...Rozmowa z Józefem Śliszem przewodniczącym Tymczasowej Krajowej Rady Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” wicemarszałkiem Senatu. Rozmawiał J.A. Szczepański, 

Tygodnik Rolników „Solidarność” [dalej TRS] 1989 nr 1. 

7 A. Urbański, Związek w pół kroku, TRS 1989 nr 4.

8 TRS 1989 nr 8.

9 TRS 1989 nr 9. W skład Komisji Programowej weszli: Antoni Furtak, Tadeusz Nawrocki, Jacek Szymanderski, Mieczysław 

Kaczanowski, Jerzy Rożdżyński, Jan Karuś, Józef Frączek.

10 M. Ciszewski, W Ciechanowie dnieje..., TRS 1989 nr 11; P. Grabowski, Skierniewice – potrzeba programu, ibidem.

11 D. Jeżowska, Czegoś zabrakło, TRS 1989 nr 13.
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w wyborach samorządowych. Najlepiej jest na terenach byłej Galicji”12; rzecznik pra-

sowy rolniczej „Solidarności” Jacek Szymanderski oceniał liczebność bazy związko-

wej na 500 tys. osób13. 22 listopada 1989 roku Prezydium TKR przyjęło projekt pro-

gramu i regulaminu obrad Zjazdu Krajowego w Mistrzejowicach 16-19 grudnia14. 

W woj. bialskopodlaskim do związku należało 3800 rolników, w jeleniogórskim 647, 

w kaliskim – 3157, w lubelskim – ponad 8 tys., w płockim – 7750, we wrocławskim 

– 3916; na zjazdach wojewódzkich formułowano postulaty i protesty w sprawie an-

tyrolniczej polityki rządu15. Na ostatnim przed zjazdem krajowym posiedzeniu tym-

czasowych władz związku 6 grudnia 1989 roku Piotr Baumgart i Gabriel Janowski 

poddali krytyce rząd Mazowieckiego, padły też głosy, że wejście czołowych działa-

czy do parlamentu stępiło rewindykacyjne ostrze działania NSZZ RI „Solidarność”; 

wybrano Komisję Rewizyjną do oceny działalności fi nansowej związku od stanu wo-

jennego16. 

W komentarzu redakcyjnym tygodnika związkowego w przededniu zjazdu oce-

niono, że „Związek może być dumny”, ponieważ udało się na tyle skonsolidować 

działaczy i zorganizować struktury, że „ten od lat oczekiwany i wymęczony nieustę-

pliwą walką w podziemiu – ofi cjalny i legalny – Zjazd Krajowy stał się faktem”. Z dru-

giej strony „Związek może być niezadowolony”, gdyż od „okrągłego stołu” do grudnia 

1989 roku nie udało się odtworzyć siły związku sprzed lat, „nie udało się przeprowa-

dzić wielu zamierzeń, nie udało się przedyskutować do końca jasnego programu”17. 

Zastępca redaktora naczelnego nie ukrywał, że od marca „Związek przeżywa trud-

ne chwile”, na które złożyły się strajki i protesty rolników domagających się słusznie 

opłacalności swej produkcji spotęgowane jeszcze niesprawiedliwymi naliczeniami 

płatności podatkowo-ubezpieczeniowych oraz „cieniutka materia ustaleń okrągłego 

stołu, której rząd Rakowskiego i Olesiaka nie chciał realizować”; w tej sytuacji „Zwią-

zek znalazł się na beczce prochu, a lont podpalić mogli zarówno prowokatorzy jak 

i każda pojedyncza wieś”. „Wieś stała się terenem manipulacji i prowokacji politycz-

nej uprawianej przez skompromitowane agendy dotychczasowych monopolistów [...] 

– kółek rolniczych, etatowego aparatu gminnych spółdzielni i terenowych instancji 

PZPR i ZSL [...] Józef Ślisz w liście do premiera Rakowskiego odsłonił perfi dną grę 

tego polityka w stosunku do rolnictwa. Zamiast zapowiadanych przez niego prio-

12 TRS 1989 nr 14.

13 Mniej optymistyczne dane można znaleźć w sprawozdaniach z województw. W woj. zielonogórskim na 710 wsi istniały 

zaledwie 74 koła związkowe mające ogółem 1027 członków; w woj. elbląskim 102 koła wiejskie liczyły 1729 członków. 

W woj. gdańskim zorganizowano 156 kół wiejskich i ok. 2 tys. członków, w woj. bielskim 135 kół i 1550 członków, w woj. 

skierniewickim 257 kół i 4848 członków. W wielu województwach wystąpiły ostre konfl ikty; Archiwum Rady Krajowej 

NSZZ RI „Solidarność”. 

14 Ibidem.

15 TRS 1989 nr 15.

16 TRS 1989 nr 16.

17 Redaktor, Zjazd NSZZ RI „Solidarność”, ibidem.
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rytetów, rolnictwo miało zapłacić cenę za koszta kryzysu. Gdy negocjacje utknęły 

w martwym punkcie, TKRR wezwała rolników do niepłacenia świadczeń na rzecz 

państwa. Bojkot ten zatoczył szerokie kręgi, objął tysiące wsi wszystkich województw. 

Zaprzestano go dopiero po utworzeniu rządu Mazowieckiego”. Podczas obrad „okrą-

głego stołu” i dzięki poparciu wsi w wyborach kontraktowych „Solidarność” rolnicza 

stała się „siłą współdecydującą o przemianach ustrojowych i gospodarczych w na-

szym kraju”. Wejście czołowych działaczy i doradców do Sejmu i Senatu wzmocniło 

autorytet związku, zwłaszcza w kontaktach z przedstawicielami administracji tereno-

wej, a kampania wyborcza na wielką skalę ożywiła działalność wielu kół we wsiach 

i gminach; „maj-czerwiec to okres najszybszego wzrostu naszych szeregów”. Później 

ten wzrost został zahamowany; równoczesna działalność w parlamencie zepchnęła 

zwykłe związkowe działania organizacyjne na dalszy plan. „Sytuacja ta trwa nadal” 

– diagnozował autor artykułu; tylko nieliczni działacze zatroszczyli się o dopływ no-

wych młodych kadr, nie najlepsze okazały się też doświadczenia z tzw. doradcami, 

którzy po uzyskaniu od NSZZ RI „Solidarność” rekomendacji na posłów i senatorów 

zaangażowali się w działalność parlamentarną i zapomnieli o związku. Grupa par-

lamentarna „Solidarności” rolniczej stanęła na rozdrożu, gdy doszło do powołania 

koalicyjnego rządu z udziałem ZSL; zjazd powinien znaleźć odpowiedź na pytanie, 

jak się bronić przed zamiarami ministrów, by skutki kryzysu przerzucić na wieś. „Jest 

dość miejsca i pracy zarówno dla silnego związku, jak i partii politycznej” – konklu-

dował redaktor tygodnika związkowego18.

Istotna była również wypowiedź dra Bolesława Banaszkiewicza, współautora sta-

tutu NSZZ RI „Solidarność”, dotycząca interpretacji zapisu w sprawie zakazu pełnie-

nia funkcji związkowych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w organach 

państwowych oraz pełniące funkcję w kierowniczych instancjach organizacji poli-

tycznych. Według eksperta prawnego wyłączenie to nie obejmowało posłów i sena-

torów, tak więc Józef Ślisz jako wicemarszałek Senatu mógł być wybrany na prze-

wodniczącego związku. Warto natomiast zmienić część zapisu dotyczącą dublowania 

stanowisk politycznych i związkowych, bowiem ograniczenie to pochodziło jeszcze 

ze statutu z 1981 roku, kiedy NSZZ RI „Solidarność” przeciwstawiał swą niezależność 

PZPR, ZSL i SD; w nowej sytuacji straciło ono sens19. 

Obradujący w dniach 15-17 grudnia 1989 roku w kościele pw. św. Maksymilia-

na Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ RI „Soli-

darność” – błędnie oznaczony jako czwarty, chociaż w rzeczywistości był pierwszym 

zjazdem statutowym związku – można uznać za faktyczne zakończenie stanu tym-

czasowości, który trwał właściwie od momentu złożenia pierwszego wniosku o reje-

strację NSZZ Rolników 24 września 1980 roku, przechodząc różne etapy tego procesu 

18 M. Kaczanowski, Na beczce prochu, ibidem.

19 W sprawie 18 paragrafu, ibidem.
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rozciągniętego na ponad 9 lat. W zjeździe uczestniczyło 286 spośród 317 delegatów 

wybranych na zjazdach wojewódzkich; zgodnie z ordynacją wyborczą jeden delegat 

reprezentował 30 kół związkowych. Liczebność członków związku można było okre-

ślić tylko w przybliżeniu na kilkaset tysięcy20.

Na zjeździe starły się od początku dwie „opcje wyborcze”: „bardziej kompromisowa, 
widząca sprawy rolnictwa w aspekcie ogólnonarodowych problemów, wynikających 
głównie z katastrofy gospodarczej kraju” Józefa Ślisza oraz „będąca wyrazem kumu-
lującego się niezadowolenia rolników z poczynań rządu” Piotra Baumgarta i Gabriela 
Janowskiego, zwolenników „działań ostrych i zdecydowanych”. Krytycznie odebrano 
przemówienie dotychczasowego przewodniczącego, zwłaszcza w części dotyczącej 
sprawozdania z pracy Prezydium. Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie 
absolutorium skarbnikowi Związku ze względów formalnych (brak prawidłowo pro-
wadzonych ksiąg fi nansowych i ogólny bałagan w dokumentach); zjazd przyjął jednak 
wyjaśnienia, że w istniejących warunkach działania nie można było dbać o formalności 

i ostatecznie udzielił absolutorium wszystkim członkom ustępującego Prezydium.

20 „Liczba płaconych składek (najbardziej wiarygodne kryterium) wskazuje jedynie na liczbę gospodarstw. Jest ich w związku 

około 400 tysięcy; każde gospodarstwo to kilku członków Związku”; D. Jeżowska, T. Lis, L. Ścibor-Rylski, IV Krajowy Zjazd 

Delegatów NSZZ RI „Solidarność”. Gabriel Janowski – przewodniczącym Związku, TRS 1989 nr 17-18. Wydaje się, że szacu-

nek liczebności był jednak zbyt optymistyczny. 

Józef Ślisz i ks. prałat Bogusław Bijak. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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W dyskusji nad poprawkami do statutu przepadła najbardziej kontrowersyjna 

zmiana dopuszczająca pełnienie przez funkcyjnych działaczy NSZZ RI „Solidarność” 

kierowniczych stanowisk w partiach politycznych. W rezultacie z kandydowania na 

przewodniczącego związku zrezygnował Roman Bartoszcze, wiceprezes PSL, który za-

powiedział również ustąpienie z funkcji przewodniczącego Rady Wojewódzkiej w Byd-

goszczy. Kategoryczne wykluczenie łączenia działalności związkowej i politycznej było 

wynikiem ostrej dyskusji, czy tworzenie PSL „Solidarność” jest budowaniem siły chłop-

skich organizacji, czy raczej osłabianiem jedności; Józef Ślisz tłumaczył się, że o jego de-

cyzji zadecydowały m.in. względy taktyczne, ponieważ istniała realna groźba przejęcia 

nazwy o wielkich tradycjach przez ZSL. Zarzuty o upartyjnieniu działalności związko-

wej podzieliły delegatów, jednak Gabriel Janowski już w pierwszej turze zapewnił sobie 

zdecydowane zwycięstwo, pokonując w wyborach na przewodniczącego związku czte-

rech kontrkandydatów21. Zjazd wybrał również władze na dwuletnią kadencję. Odpo-

wiadając na pytanie, jak odbudować prestiż związku tracącego na wsi wpływy, Gabriel 

21 Otrzymał on 160 spośród 283 oddanych głosów; na Józefa Ślisza głosowało 84 delegatów, kandydowali również Roman 

Wierzbicki (16 głosów), Ryszard Majewski (10) i Aleksander Zaręba (8). Oprócz Romana Bartoszcze z ubiegania się o sta-

nowisko przewodniczącego zrezygnowali Piotr Baumgart i Antoni Furtak. 

Zjazd krajowy NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie-Mistrzejowicach

15-17 grudnia 1989 r. Roman Bartoszcze i Hanna Chorążyna. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Gabriel Janowski. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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Janowski stwierdził, że „jeżeli w ciągu sześciu tygodni nie pozyskamy chłopów, to oni 

nas ominą i pójdą sami”22; z kolei Józef Ślisz uważał, że przeszły „hasła populistyczne”, 

ponieważ 80 proc. delegatów stanowili „ludzie nowi, którzy przyjechali z pretensjami 

rewindykacyjnymi”23. Zjazd zobowiązał nowe władze związku do natychmiastowego 

przedstawienia rządowi zagrożeń w rolnictwie. 21 grudnia 1989 roku Rada Krajowa 

NSZZ RI „Solidarność” na pierwszym posiedzeniu wybrała prezydium24 i przyję-

ła oświadczenie na temat aktualnej sytuacji i rozwoju wydarzeń w kraju. 28 grudnia 

przedstawicieli władz związku przyjął premier Tadeusz Mazowiecki. Następnego dnia 

Sejm znowelizował Konstytucję, zmieniając nazwę państwa z PRL na Rzeczpospolita 

Polska. Ta symboliczna zmiana oznaczała również dla NSZZ RI „Solidarność” funkcjo-

nowanie w nowych warunkach odzyskanej suwerenności narodowej.

22 L. Ścibor-Rylski, Cztery pytania do przewodniczącego, TRS 1989 nr 17-18.

23 Józef Ślisz dla „TRS”, TRS 1990 nr 1.

24 Wiceprzewodniczącymi zostali Antoni Furtak, Zygmunt Hortmanowicz i Roman Wierzbicki, a członkami Tadeusz Ko-

walczyk, Wanda Sikora, Marian Dembiński, Piotr Kochanowski, Tadeusz Szymańczak, Andrzej Łuszczewski i Krzysztof 

Jaworowski. 

Pierwsze posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

21 grudnia 1989 r. w Wilanowie. Fot. Lech Ścibor-Rylski
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KALENDARIUM

Okres do sierpnia 1980

1977

wiosna
- Na zebraniach wiejskich część rolników krytycznie oceniła projekt ustawy o zaopa-

trzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (uchwalo-

nej przez Sejm PRL 27 X 1977); pojawiły się pierwsze postulaty powołania związ-

ku zawodowego rolników.

16 maja
- Memoriał „O powszechny system ubezpieczeń społecznych rolników indywidu-

alnych, o zrównanie chłopów w prawach socjalnych z innymi grupami ludzi pra-

cujących” 22 seniorów ruchu ludowego (m.in. Anna Gadzalanka-Bojarowa, Mi-

chał Jagła, Tadeusz Nawrocki, Stefan Pawłowski, Mikołaj Zozula – potem usunięci 

z ZSL) z poparciem dla postulatów rolników.

maj
- List zbiorowy 349 mieszkańców parafi i Zbrosza Duża (proboszcz ks. Czesław Sad-

łowski) skierowany do władz z wyrazami solidarności dla uwięzionych robotni-

ków i członków KOR.

lipiec
- Ukazał się pierwszy numer niezależnego kwartalnika „Postęp” głoszącego pro-

gramowo ideę niezależnego związku zawodowego rolników (m.in. Henryk Bąk, 

Tadeusz Fijałkowski, Henryk Kosut).

25 grudnia
- Pojawił się pierwszy numer niezależnego miesięcznika „Gospodarz” – wydanego 

przez ROPCiO „pisma w obronie praw chłopskiej gospodarki rodzinnej”, które 
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sygnowali Piotr Typiak i Bogumił Studziński; faktycznymi jego wydawcami byli 

Stanisław Michalkiewicz i Tadeusz Szozda. 

1978

30 lipca
- Założenie z inicjatywy Janusza Rożka z Kolonii Górne w gminie Milejów Tymcza-

sowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej; w zebraniu na pola-

nie leśnej k. Ostrówka uczestniczyli przedstawiciele KSS „KOR” (Ludwik Dorn, 

Wiesław P. Kęcik, Jan Józef Lipski, Henryk Wujec i Andrzej Zozula). Ok. 240 tys. 

rolników w całym kraju odmówiło płacenia składek emerytalnych.

15 sierpnia
- Wniosek obywatelski 64 działaczy ludowych i rolników z województw warszaw-

skiego i radomskiego „O przyśpieszoną nowelizację ustawy o zaopatrzeniu eme-

rytalnym...” 

9 września
- W parafi i Zbrosza Duża u ks. proboszcza Czesława Sadłowskiego powołano Ko-

mitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej.

10 września
- We wsi Lisów w gminie Promna zawiązał się półjawny Tymczasowy Komitet Nie-

zależnego Związku Zawodowego Rolników (Henryk Kosut, Tadeusz Fijałkowski, 

Jan Kozłowski, Piotr Sęk), który od grudnia 1978 wydawał pismo „Rolnik Nieza-

leżny”. 

12 listopada
- Utworzenie Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (wsie Łowisko 

w gminie Kamień i Wola Zarczycka w gminie Nowa Sarzyna).

26 listopada
- Powstanie Podlaskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących (Stanisław Kar-

pik, Opole Stare pod Siedlcami).
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1979

styczeń-luty
- Powołanie przez Komitety Samoobrony Chłopskiej, TK NZZR i Podlaski Komi-

tet Samoobrony Ludzi Wierzących Uniwersytetu Ludowego z siedzibą w Zbroszy 

Dużej; wykładowcami byli działacze opozycji.

kwiecień
- Ukazał się pierwszy numer pisma „Placówka. Niezależny Ruch Chłopski” pod kie-

rownictwem Wiesława P. Kęcika; w skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in.: 

Józef Baran, Jerzy Grzebieluch, Jerzy Górski, Edward Koleja, Jan Kozłowski, Zdzi-

sław Ostatek, Andrzej Zozula.

3 czerwca
- Oświadczenie programowe Ośrodka Myśli Ludowej (m.in.: Michał Jagła, Anna 

Gadzalanka-Bojarowa, Marzena i Wiesław Kęcikowie, Janusz Rożek, Zdzisław 

Ostatek, Jan Kozłowski, Bogumił Studziński, Piotr Typiak).

8 czerwca
- Jan Paweł II w Nowym Targu: „prawo do ziemi nie przestaje być podstawą zdrowej 

ekonomii i socjologii”; „niech będzie w cenie praca na roli, w cenie i w posza-

nowaniu”. Przedstawiciele środowisk niezależnych witali Papieża transparentami 

„Chłopom polskim szczęść Boże”. 

9 grudnia
- Powstał Cisowski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących. 

1980

1 lutego/26 maja
- Sfi ngowany przez lokalne władze proces i uwięzienie Jana Kozłowskiego za rzeko-

me pobicie sąsiada.

sierpień
- Poparcie niezależnego ruchu chłopskiego (Zbrosza Duża) i seniorów ruchu lu-

dowego (Tadeusz Nawrocki) dla strajkujących w Stoczni im. Lenina w Gdańsku; 

aresztowanie Wiesława P. Kęcika; pomoc żywnościowa i fi nansowa rolników dla 

uczestników strajku.
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31 sierpnia
- Zapis w porozumieniu gdańskim dotyczący chłopskiego gospodarstwa rodzinne-

go i „stworzenia warunków dla odrodzenia samorządu wiejskiego”, postulat uwol-

nienia Jana Kozłowskiego.

Od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981 

sierpień-wrzesień
- Zebrania wiejskie w różnych regionach kraju – zgłaszanie pod adresem władz po-

stulatów dotyczących sytuacji wsi i rolnictwa oraz spontaniczne wyłanianie przez 

rolników własnych przedstawicielstw.

7 września
- Spotkanie działaczy TK NZZR, KSCh i OML w Warszawie, którzy wyłonili Komi-

tet NSZZ Rolników (Zdzisław Ostatek – prezes, Edward Koleja – sekretarz, Jakub 

Antoniuk, Tadeusz Fijałkowski, Jan Kozłowski, Henryk Kosut, Kazimierz Prykiel, 

Janusz Rożek, Maria Szczygielska).

17 września
- Utworzenie Komitetu Założycielskiego Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi 

Dobrzyńskiej i Kujaw (Stanisław Janisz, Wojciech Obernikowicz) i próba zgłosze-

nia wniosku o rejestrację 19 IX 1980 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

21 września 
- Utworzenie Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników (42 osoby z 13 woje-

wództw; przewodniczący Zdzisław Ostatek, wiceprzewodniczący Jan Kozłowski, 

Marek Milejski, Kazimierz Prykiel, Janusz Rożek i Maria Szczygielska; ponadto 

m.in. Jakub Antoniuk, Jerzy Grzebieluch, Edward Koleja, Katarzyna Bielańska, 

Juliusz Osuchowski, Stanisław Helski, Józef Ołdak, Tomasz Kamiński i Jan Kęcik) 

i przyjęcie statutu złożonego do rejestracji razem ze statutem NSZZ „Solidarność” 

24 IX 1980; punkt informacyjny przy ul. Gimnastycznej 18 w Warszawie w miesz-

kaniu Marzeny i Wiesława Kęcików.

22 września
- Oświadczenie KKP NSZZ „Solidarność” popierające prawo rolników indywidual-

nych do tworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych.
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2 października
- Podczas inauguracji roku akademickiego na SGGW ujawnił się Komitet Organi-

zacyjny Samorządnego Związku Producentów Rolnych (55 osób z 17 województw, 

m.in.: Gabriel Janowski, Tadeusz Szymańczak, Marian Wiak, Ryszard Lewandow-

ski, Leszek Mirkowicz, Józef Brama, Ludwik Majlert, Roman Jagieliński, Franci-

szek Sierhej, Jerzy Olejnik).

2 października
- Uchwała Rady Głównej i Zarządu CZKR o nadaniu kółkom rolniczym uprawnień 

związku zawodowego rolników indywidualnych.

19 października
- Krakowski zjazd NSZZ Rolników dodał do nazwy hasło „Solidarność Wiejska”.

20 października
- Według wspólnego stanowiska Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL 

w sprawie węzłowych problemów polityki rolnej, rolnictwa i gospodarki żywnoś-

ciowej kółka rolnicze mają być organizacją pełniącą rolę związku zawodowego 

indywidualnych rolników.

21 października
- Złożenie do rejestracji statutu wałbrzyskiego Chłopskiego Niezależnego Związku 

Zawodowego (Stanisław Helski, Adam Konopacki).

25 października
- Sekretariat KC PZPR: nastąpił wzrost wpływów „Solidarności” na wsi, do związku 

należy 40 tys. rolników.

26 października
- Na zjeździe organizatorów związków zawodowych rolników w Gdańsku w obec-

ności Lecha Wałęsy doszło do podziału na zwolenników koncepcji „Solidarności 

Wiejskiej” – związek krajowy z oddziałami wojewódzkimi i gminnymi, zrzeszający 

zarówno rolników indywidualnych, jak i pracowników innych sektorów rolnictwa 

i „Solidarności Chłopskiej” – federacja związków wojewódzkich zrzeszających 

tylko chłopów.

29 października
- Sąd Wojewódzki w Warszawie oddalił wnioski o rejestrację NSZZ Rolników („So-

lidarność Wiejska”) oraz pozostałych dwóch związków ze względu na brak pod-
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staw prawnych do zarejestrowania związków zawodowych skupiających rolników 

indywidualnych.

31 października
- W spotkaniu delegacji NSZZ „Solidarność” z premierem Józefem Pińkowskim 

uczestniczyli przedstawiciele trzech ośrodków organizacyjnych związków rolni-

ków (Stanisław Janisz, Gabriel Janowski i Wiesław P. Kęcik).

4 listopada
- Zebrani w Gdańsku przedstawiciele 17 województw utworzyli Krajową Radę Po-

rozumiewawczą Chłopskich Niezależnych Związków Zawodowych „Solidarność 

Chłopska” (m.in.: Roman Bartoszcze, Stanisław Helski, Stanisław Janisz, Adam 

Konopacki, Michał Niesyn, Wojciech Obernikowicz, Wojciech Piwnicki). 

9 listopada
- Sejmik Ludowy Bieszczadów powołał Federację NSZZ „Solidarność” Robotników, 

Rolników i Innych Grup Zawodowych.

10 listopada
- Rozmowy przedstawicieli trzech związków z wicemin. rolnictwa Andrzejem Ka-

całą.

20 listopada
- Minister rolnictwa Leon Kłonica w wystąpieniu sejmowym pozostawił otwartą 

kwestię zrzeszania się rolników.

23 listopada
- Zjazd „Solidarności Wiejskiej” w Gnieźnie.

30 listopada
- Zjazd „Solidarności Chłopskiej” w Częstochowie.

5 grudnia
- Spotkanie Stanisława Janisza, Zdzisława Ostatka i Gabriela Janowskiego na SGGW; 

zgoda na opracowanie wspólnego statutu jako podstawy połączenia wszystkich 

ruchów związkowych i prace nad statutem (do 19 XII 1980; Andrzej Stelmachow-

ski, Bolesław Banaszkiewicz).
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6 grudnia
- Rozmowy delegacji związkowców w Ministerstwie Rolnictwa (przewodniczył Ka-

jetan Pyrzyński); strona rządowa nie podpisała uzgodnionego komunikatu.

6 grudnia
- W tezach ustawy o związkach zawodowych pominięto kwestię zrzeszania się rol-

ników indywidualnych. 

7 grudnia
- Zjazd „Solidarności Wiejskiej” w Krakowie.

8 grudnia
- Wspólne oświadczenie dla władz w imieniu Komitetu Założycielskiego NSZZ Rol-

ników Indywidualnych (Stanisław Janisz, Gabriel Janowski i Zdzisław Ostatek).

9 grudnia
- Uzgodnienie zasad wspólnego statutu.

13 grudnia 
- I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania na VIII Kongresie ZSL ogłosił poparcie dla 

kółek rolniczych i wypowiedział się przeciwko tworzeniu nowych struktur na wsi; 

prezes NK ZSL Stanisław Gucwa zadeklarował otwarty stosunek do tworzących 

się związków.

14 grudnia
- Ogólnopolski zjazd „Solidarności Wiejskiej” na Politechnice Warszawskiej.

15 grudnia
- Kongres ZSL opowiedział się za odzyskaniem samorządności przez kółka rolnicze 

i zrzeszenia branżowe, pomijając milczeniem problem nowych organizacji rolni-

ków.

19 grudnia
- Nieudana próba zjednoczenia ruchu związkowego na SGGW; wspólny statut 

przyjęła tylko część działaczy.

19 grudnia
- Wnioski o rejestrację bydgoskiej „Solidarności Chłopskiej” oraz elbląskiego NSZZ 

Indywidualnych Rolników.
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29 grudnia
- Początek strajku okupacyjnego rolników w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

i Gminy w Ustrzykach Dolnych.

30 grudnia
- Sąd Najwyższy odroczył rozprawę rewizyjną w sprawie rejestracji NSZZ Rolników 

(„Solidarność Wiejska”).

 

grudzień
- Ukazał się pierwszy numer pisma związkowego „Solidarność Wiejska” redago-

wanego przez Marzenę i Wiesława Kęcików; w prasie ofi cjalnej prawie przez cały 

czas zapis cenzury uniemożliwiał przekazywanie informacji na temat związków 

zawodowych rolników.

1981

2 stycznia
- Początek strajku okupacyjnego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie.

5 stycznia
- Do okupowanej siedziby przybyła grupa ok. 50 rolników z „Solidarności Wiej-

skiej”.

6 stycznia
- Lech Wałęsa udzielił poparcia tworzeniu NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-

darność” działającego obok NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”.

6 stycznia
- Przyjazd delegacji rządowej do Ustrzyk Dolnych.

7 stycznia
- Lech Wałęsa udzielił poparcia „Solidarności Chłopskiej”.

7-8 stycznia
- KKP NSZZ „Solidarność” wyraziła poparcie dla postulatów rolników strajkują-

cych w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie.
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10 stycznia
- Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników przeniesiono z Ustrzyk Dolnych do 

Rzeszowa.

10 stycznia
- Samorządny Związek Producentów Rolnych złożył do rejestracji nowy statut jako 

NSZZ RI „Solidarność”; powstał punkt informacyjny na SGGW i zaczął ukazywać 

się biuletyn związkowy „Rola”.

10 stycznia
- Na wspólnej naradzie I sekretarzy KW PZPR i prezesów WK ZSL Stanisław Gucwa 

uznał, że tylko kółka rolnicze zasługują na pomoc instancji partyjnych, a koncep-

cja związku zawodowego rolników nie może być formułą programową.

12 stycznia
- Interwencja sił porządkowych w Ustrzykach Dolnych spowodowała przeniesienie 

się strajkujących rolników do siedziby NSZZ „Solidarność”.

12 stycznia
- Rozmowy zjednoczeniowe NSZZ RI „Solidarność” i „Solidarności Chłopskiej” 

w Bydgoszczy.

20 stycznia
- KKP NSZZ „Solidarność” wezwała członków do poparcia akcji protestacyjnych 

rolników aż do strajku włącznie.  

22 stycznia
- Demonstracje „Solidarności Chłopskiej” we Włocławku i Bydgoszczy.

26 stycznia
- Druga manifestacja „Solidarności Chłopskiej” we Włocławku.

27 stycznia
- Początek głodówki protestacyjnej członków „Solidarności Chłopskiej” (m.in. Sta-

nisław Helski, Adam Konopacki) przy kościele św. Józefa w Świdnicy (do 10 II 

1981).
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28 stycznia
- Dzień poparcia NSZZ „Solidarność” dla rolników walczących o prawo do zrzesza-

nia się w związki zawodowe.

29 stycznia
- Kolejne rozmowy zjednoczeniowe w Bydgoszczy.

30 stycznia
- W rozmowach rządu i „Solidarności” uczestniczył Jan Kułaj, przewodniczący Ko-

mitetu Strajkowego Rolników w Rzeszowie. Władze odmówiły zgody na rejestra-

cję „Solidarności Wiejskiej”.

styczeń
- „Wytyczne Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL w sprawie węzło-

wych problemów polityki rolnej, rolnictwa i gospodarki żywnościowej” przejęły 

postulaty zgłaszane przez związki zawodowe rolników, uznając zarazem odnowę 

kółek rolniczych i związków branżowych za najlepszą reprezentację interesów za-

wodowych rolników.

1 lutego
- Wiec zwolenników NSZZ RI „Solidarność” zgromadził na stadionie w Grójcu 

5 tys. osób.

1 lutego
- KKP NSZZ „Solidarność” zaproponowała związkom rolników indywidualnych 

utworzenie wspólnej komisji koordynacyjnej na szczeblu ogólnokrajowym.

2 lutego
- Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński na spotkaniu z rolnikami w Gnieźnie uznał 

ich prawo do zrzeszania się jako prawo przyrodzone.

1-6 lutego
- Rozmowy komisji rządowej z wicemin. Andrzejem Kacałą na czele ze strajkujący-

mi rolnikami w Rzeszowie. 

4-5 lutego
- Rozmowy zjednoczeniowe NSZZ RI „Solidarność”, „Solidarności Wiejskiej” i „So-

lidarności Chłopskiej” w Rzeszowie; utworzenie Komisji Jedności Działania.
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5 lutego
- Na VIII Plenum KC PZPR Kazimierz Barcikowski w imieniu Biura Politycznego 

oświadczył, że nie ma uzasadnienia dla wyrażenia zgody na powołanie „Solidar-

ności Wiejskiej”.

6 lutego
- Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński przyjął w Warszawie delegację działaczy 

związków zawodowych rolników, udzielając im swego poparcia. 

8 lutego
- 30 tys. chłopów manifestowało w Bydgoszczy.

10 lutego
- Sąd Najwyższy w Warszawie stwierdził brak podstaw prawnych do zarejestro-

wania „Solidarności Wiejskiej” i skierował wniosek do rozpatrzenia przez Urząd 

m.st. Warszawy; manifestacja chłopska w stolicy.

10 lutego
- Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczył, że wszelkie działania na rzecz 

tworzenia NSZZ Rolników „nie są legalne”.

10 lutego
- Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych rolników na SGGW w sprawie 

zorganizowania ogólnopolskiego zjazdu zjednoczeniowego.

10 lutego
- Rada Główna Episkopatu Polski potwierdziła, że prawo rolników do swobodnego 

zrzeszania się jest prawem naturalnym.

12 lutego
- List strajkujących w Rzeszowie skierowany do premiera Wojciecha Jaruzelskiego.

12 lutego
- KKP NSZZ „Solidarność” zażądała prawnego uregulowania działania związków 

zawodowych rolników indywidualnych.

13 lutego
- Na spotkaniu w Bydgoszczy przedstawiciele trzech związków powołali 33-osobo-

wą Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
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darność” działającą w okresie do zjazdu zjednoczeniowego (przewodniczący Wi-

told Hatka, zastępca Piotr Baumgart, sekretarz Gabriel Janowski, w Prezydium 

m.in.: Roman Bartoszcze, Ryszard Majewski, Kamil Matuszewski, Edward Małe-

cki, Wanda Pomianowska).

16-18 lutego
- Rozmowy komisji rządowej ze strajkującymi w Rzeszowie i podpisanie porozu-

mienia z datą 18 II 1981 w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego 

Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych: Jan Kułaj, Józef Ślisz, Włady-

sław Żabiński, Jan Antoł, Henryk Cząstka, Katarzyna Bielańska, Henryk Kazi-

mierski, Jerzy Rożdżyński, Artur Balazs, Czesław Opolski, Władysław Mazur, Jó-

zef Pelc, Władysława Zaguła; do komisji ds. realizacji porozumienia weszli: Kułaj, 

Ślisz, Bielańska, Kazimierski, Żabiński, Balazs i Opolski.

20 lutego
- Porozumienie w Ustrzykach Dolnych podpisali m.in.: Antoni Wojnarowicz, 

Wieńczysław Nowacki, Mieczysław Barlewicz, Mieczysław Domaradzki, Bolesław 

Hulewicz, Urszula Poziomek.

26 lutego
- Prezes NK ZSL marszałek Sejmu Stanisław Gucwa poddał w wątpliwość sens 

istnienia rolniczej „Solidarności” jako organizacji, której ośrodki dyspozycyjne 

„znajdują się poza wsią”; swoje stanowisko zmienił dopiero 7 V 1981 przed reje-

stracją NSZZ RI „Solidarność”.

5 marca
- Min. spraw wewnętrznych Mirosław Milewski poinformował Biuro Polityczne KC 

PZPR, że „Solidarność Wiejska” liczy 300 tys. członków.

5 marca
- Problematyka zrzeszania się rolników indywidualnych decyzją Komisji Prawnej 

Rady Państwa została wyłączona z założeń ustawy o związkach zawodowych do 

odrębnej dyskusji.

6 marca
- Prof. Bolesław Strużek (ZSL) przedstawił w Sejmie projekt ustawy o samorządzie 

rolniczym negujący istnienie związków zawodowych rolników.
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8 marca
- Nadzwyczajny zjazd WZKR w Bydgoszczy.

8-9 marca
- W Poznaniu na ogólnopolskim zjeździe delegatów doszło do zjednoczenia nie-

zależnego ruchu związkowego na wsi; przyjęto nazwę NSZZ Rolników Indywi-

dualnych „Solidarność”, statut i wybrano Ogólnopolski Komitet Założycielski 

- przewodniczący Jan Kułaj, zastępcy - Jan Antoł, Piotr Baumgart i Gabriel Ja-

nowski – rzecznik prasowy, sekretarz Andrzej Chałupnik, w skład Prezydium we-

szli: Roman Bartoszcze, Stanisław Chrobak, Jan Ciosek, Jan Frycze, Janusz Rożek, 

Katarzyna Bielańska i Józef Ślisz; w OKZ m.in. byli Antoni Żurawski, Jan Dołę-

gowski, Stanisław Janisz, Ireneusz Niewiarowski, Marian Wyszyński, Kazimierz 

Rokicki, Jan Kozłowski, Henryk Góra, Stanisław Helski; w komisji ds. realizacji 

porozumień rzeszowsko-ustrzyckich znaleźli się m.in.: Artur Balazs, Józef Ślisz, 

Katarzyna Bielańska, Wojciech Obernikowicz, Władysław Żabiński, Jan Kułaj, 

Wieńczysław Nowacki, Sylwester Bagiński, Jan Antoł, Lubomir Szarek, Mieczy-

sław Trochimiuk, Witold Hatka, Antoni Wojnarowicz, Mieczysław Domaradzki.

13 marca
- 178. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski upomniała się o prawa rolników.

15 marca
- OKZ NSZZ RI „Solidarność” zgłosił społeczny projekt ustawy o samorządnych 

organizacjach rolników indywidualnych konkurencyjny wobec tzw. projektu 

Strużka.

16 marca
- Początek strajku okupacyjnego rolników w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy.

17 marca
- Powstał Ogólnopolski Komitet Strajkowy NSZZ RI „Solidarność” (przewodniczą-

cy Roman Bartoszcze).

19 marca
- Prowokacja bydgoska; podczas sesji WRN pobito m.in. Michała Bartoszcze.

24-25 marca
- Na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Kółek Rolniczych CZKiOR ogłosił się „nie-

zależnym samorządnym związkiem zawodowym rolników indywidualnych zrze-
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szonych w kółkach i organizacjach rolniczych” (przewodniczący komisji statuto-

wej Józef Brama, jednym z delegatów był Gabriel Janowski).

28-29 marca
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Jarosławiu.

30 marca
- Zawarte w przeddzień strajku powszechnego porozumienie w Warszawie podjęło 

inicjatywę prof. Jana Szczepańskiego (przewodniczącego Sejmowej Komisji Nad-

zwyczajnej ds. Przestrzegania Porozumień Społecznych) w sprawie rozpatrzenia 

problemu zrzeszania się rolników indywidualnych; do tego czasu legalność ich 

działań nie będzie kwestionowana.

marzec
- Zrealizowany w WFD w Warszawie fi lm Andrzeja Piekutowskiego „Chłopi’81” 

poświęcony strajkom w Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie i Bydgoszczy nie został 

dopuszczony do rozpowszechniania.

1 kwietnia
- Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Episkopat ponowił postulat legalizacji związ-

ków zawodowych rolników.

2 kwietnia
- Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński przyjął w Warszawie członków Prezydium 

OKZ NSZZ RI „Solidarność” wraz z osobami towarzyszącymi (m.in. Andrzej Stel-

machowski, Bolesław Banaszkiewicz, Zbigniew Dyka i Jerzy Ostafi l; komunikat 

Biura Prasowego Episkopatu Polski nie wymieniał Wiesława P. Kęcika).

3-4 kwietnia
- Rozmowy delegacji rządowej (wicemin. Andrzej Kacała) ze strajkującymi w Byd-

goszczy.

6 kwietnia
- Spotkanie przedstawicieli OKS i Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność” ze Sta-

nisławem Gucwą i Kazimierzem Barcikowskim.

7 kwietnia
- Prezydium OKZ złożyło Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Przestrzegania Po-
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rozumień Społecznych deklarację o celach i charakterze NSZZ RI „Solidarność”, 

w której m.in. uznano, że PZPR jest przewodnią siłą w państwie.

11 kwietnia
- Uczestnicy sympozjum naukowego na SGGW ocenili krytycznie projekt ustawy 

o samorządzie rolniczym.

12 kwietnia
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Bydgoszczy.

16 kwietnia
- Strajk okupacyjny w siedzibie ZSL w Inowrocławiu.

16 kwietnia
- Do Bydgoszczy przybyła komisja rządowa z min. Stanisławem Cioskiem i wice-

min. Andrzejem Kacałą; strajkujący otrzymali oświadczenie rządu, że droga do 

rejestracji NSZZ RI „Solidarność” została utorowana.

17 kwietnia
- Strona rządowa przedłużyła negocjacje; rolnicy zapowiedzieli głodówkę na Jasnej 

Górze i inne akcje protestacyjne. Podpisanie porozumienia, w którym rząd zobo-

wiązał się zwrócić do Sejmu o stworzenie podstaw prawnych do zarejestrowania 

NSZZ RI „Solidarność” do 10 V 1981; w imieniu OKS występowali m.in.: Michał, 

Roman i Piotr Bartoszcze, Witold Hatka, Władysław Piwnicki, Urban i Kamil Ma-

tuszewscy, Stanisław Mojzesowicz, Tadeusz Szymańczak; w imieniu OKZ m.in. 

Jan Kułaj, Piotr Baumgart, Gabriel Janowski, Józef Ślisz, Artur Balazs, Stanisław 

Janisz, Wojciech Obernikowicz.

23 kwietnia
- Rozmowy Komisji ds. realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w resorcie 

rolnictwa.

27 kwietnia
- Prezydium OKZ złożyło wniosek o rejestrację NSZZ RI „Solidarność”.

30 kwietnia
- Zespół powołany przez komisję Rady Państwa ds. ustawy o związkach zawodo-

wych opracował podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych rolni-

ków indywidualnych.
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4 maja
- Sejmowa Komisja Prac Ustawodawczych omówiła projekt ustawy o związkach za-

wodowych rolników indywidualnych.

6 maja
- Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

8 maja
- Stefan Ignar został prezesem NK ZSL, a stronnictwo powitało z uznaniem odra-

dzanie się i powstanie nowych samorządnych organizacji chłopów, opowiadając 

się za „owocnym i partnerskim” współdziałaniem NSZZ RI „Solidarność” z kół-

kami rolniczymi.

9-10 maja
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Szczecinie.

12 maja
- Rejestracja NSZZ RI „Solidarność” (oraz CZKiOR), manifestacja rolników w War-

szawie; władze związkowe znalazły siedzibę w Domu Chłopa.

25 maja
- Rejestracja NSZZ „Solidarność Chłopska” Ziemi Lubelskiej; początek rozłamu.

30 maja
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Łodzi.

3 czerwca
- Podczas wizyty we Włoszech Roman Bartoszcze, Stanisław Janisz i Wojciech 

Obernikowicz odwiedzili Jana Pawła II w klinice Gemelli.

9-18 czerwca
- Ofi cjalna delegacja NSZZ RI „Solidarność” we Włoszech (Jan Kułaj, Piotr Baum-

gart, Gabriel Janowski, Andrzej Chałupnik, Jan Ciosek, Janusz Rożek, ks. Czesław 

Sadłowski i Wiesław P. Kęcik); 17 VI wizyta u Ojca Świętego.

10 czerwca
- Powołanie Krajowego Ośrodka Studiów i Ekspertyz.
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11 lipca
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

13 lipca
- Spotkanie mediacyjne w Sekretariacie Episkopatu Polski w sprawie utrzymania 

jedności działań ruchu związkowego na wsi.

21 lipca
- Prezydium OKZ odmówiło Wiesławowi P. Kęcikowi pełnomocnictwa do repre-

zentowania NSZZ RI „Solidarność” zagranicą.

1 sierpnia
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

12 sierpnia
- Rejestracja NSZZ „Solidarność Chłopska” Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw.

15 sierpnia
- Utworzenie Rady Porozumiewawczej Niezależnych Samorządnych Chłopskich 

Związków Zawodowych „Solidarność” (m.in.: Roman Bartoszcze, Adam Konopa-

cki, Wojciech Obernikowicz, Jan Kozłowski) pogłębiło tendencje odśrodkowe.

17 sierpnia
- Porozumienie OKZ NSZZ RI „Solidarność” w sprawie Funduszu Rozwoju Rolni-

ctwa.

18 sierpnia
- W Rzeszowie powstała Komisja Koordynacyjna Polski Południowo-Wschodniej 

NSZZ RI „Solidarność” utworzona przez WKZ Przemyśl, Rzeszów i Krosno.

 

sierpień 
- KOSE przedstawił związkowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków i ich rodzin.

2 września
- Ogłoszenie akcji protestacyjnej (niepłacenie III raty podatku gruntowego).
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12-13 września
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

13 września
- Powołanie Wszechnicy Związkowej pod kierownictwem Wandy Pomianowskiej.

19-24 września
- Strajk okupacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Zakroczymiu (m.in. Janusz By-

liński i Andrzej Łuszczewski). 

5-10 października
- Strajk okupacyjny rolników województwa siedleckiego (m.in. Jan Dołęgowski) 

w Ministerstwie Rolnictwa.

7 października
- I Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przyjął uchwałę o kierunkach wspólnego 

działania z NSZZ RI „Solidarność”.

10 października
- W Warszawie Rada Porozumiewawcza przekształciła się w Krajową Komisję Poro-

zumiewawczą Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych 

„Solidarność”.

12 października
- Zmiany w Prezydium OKZ NSZZ RI „Solidarność”: zamiast Józefa Teligi sekre-

tarzem został Kamil Matuszewski, a Gabriel Janowski przestał być rzecznikiem 

prasowym.

17-18 października
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Wierzchosławicach, dalsze zmiany w skła-

dzie Prezydium; nowi członkowie – Witold Hatka, Leszek Kamola, Henryk Kap-

sa, Ireneusz Niewiarowski, Wieńczysław Nowacki, Władysław Piksa, Jan Poterek, 

Marian Wiak.

23 października
- Powołanie w Gdańsku przez Lecha Wałęsę i Jana Kułaja mieszanego zespołu ds. 

współpracy obu związków.
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24 października
- Rząd utworzył terenowe wojskowe grupy operacyjne działające na wsi.

25 października
- Początek okupacji Domu Kultury w Łochowie.

1 listopada
- Wprowadzenie tzw. sprzedaży wiązanej.

5 listopada
- Początek strajku okupacyjnego w Siedlcach uznanego przez Prezydium OKZ 

10 XI 1981 za ogólnopolską akcję protestacyjną NSZZ RI „Solidarność”.

12 listopada
- Strajk okupacyjny w cukrowni w Toruniu.

13 listopada
- Pierwsze robocze posiedzenie wspólnego zespołu NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI 

„Solidarność”.

17 listopada
- Strajk okupacyjny w budynku WZKiOR w Świdnicy.

18 listopada
- Rejestracja NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” (Henryk Bąk, Jan Kozłowski) 

oraz NSZZ Rolników Ziemi Legnicko-Głogowskiej „Solidarność Chłopska”.

19 listopada
- Komisja rzeszowska przedstawiła w Sejmie związkowy projekt ustawy o ubezpie-

czeniach społecznych i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

19 listopada
- Spotkanie Jana Kułaja z wicepremierem Romanem Malinowskim, który na stano-

wisku prezesa NK ZSL zastąpił Stefana Ignara.

21-22 listopada
- Zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność” w Santoku; dalsze zmiany w Prezydium – ustą-

pili Piotr Baumgart, Gabriel Janowski, Marian Wiak i Kamil Matuszewski, odwo-
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łano Wieńczysława Nowackiego, Jana Cioska i Stanisława Chrobaka. Powołanie 

Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego do koordynacji protestów (Jan Kułaj, 

Witold Hatka, Józef Ślisz, Wieńczysław Nowacki, Lubomir Szarek, Artur Balazs 

i Katarzyna Bielańska).

23 listopada
- Początek strajku okupacyjnego w WZKiOR we Włocławku (Stanisław Janisz, Woj-

ciech Obernikowicz).

23-30 listopada
- Strajki okupacyjne w urzędach gmin województwa rzeszowskiego.

25 listopada
- Spotkanie związkowej grupy negocjacyjnej z wicepremierem Romanem Malinow-

skim.

27 listopada
- Rozmowy komisji rządowej (wicemin. Andrzej Kacała) w Siedlcach.

30 listopada
- Obrady OKS w Warszawie, opracowanie instrukcji strajkowej.

8 grudnia
- Rozmowy komisji rządowej z OKS NSZZ RI „Solidarność” w Siedlcach.

8 grudnia
- Jan Kułaj zaproponował Lechowi Wałęsie połączenie NSZZ „Solidarność” i NSZZ 

RI „Solidarność” w jeden ruch.

Okres od 13 XII 1981 do 1989

13 grudnia
- Internowanie kilkuset rolników i działaczy NSZZ RI „Solidarność” i innych chłop-

skich związków zawodowych, których działalność została zawieszona.
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1982

5 kwietnia
- Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej.

28 kwietnia
- Przewodniczący OKZ NSZZ RI „Solidarność” Jan Kułaj po zwolnieniu z inter-

nowania na interwencję prezesa NK ZSL wicepremiera Romana Malinowskiego 

wystąpił w TV.

3-4 maja
- 184. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski omawiała projekt pomocy z Zacho-

du dla polskiego rolnictwa indywidualnego.

12 maja
- Mszę św. w warszawskiej katedrze w pierwszą rocznicę rejestracji NSZZ RI „Soli-

darność” odprawił bp Władysław Miziołek; internowanie dwóch współorganiza-

torów uroczystości – Tomasza Kamińskiego i Mariana Wiaka.

25 maja
- Powstała Tymczasowa Krajowa Koordynacyjna Grupa Działaczy NSZZ RI „Soli-

darność”.

21 czerwca
- Aresztowanie Stanisława Helskiego, który przeciwstawił się decyzji naczelnika 

gminy o przymusowym zaoraniu swoich gruntów.

11 lipca
- Pierwsza konspiracyjna próba reaktywowania PSL (Stanisław Janisz).

15 sierpnia
- Powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność” (Józef Teliga).

5 września
- 300 tys. rolników przybyło na Jasną Górę na pierwsze ogólnopolskie dożynki 

prawdziwe; homilia bpa Ignacego Tokarczuka, wystąpienie Leszka Mirkowicza; 

spotkanie działaczy (część potem internowano). Wściekła reakcja propagandy 

stanu wojennego.
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14 września
- List prymasa Józefa Glempa do gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie zachod-

niej pomocy dla polskiego rolnictwa indywidualnego.

15-16 września
- 187. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski upomniała się o NSZZ RI „Solidar-

ność”.

wrzesień
- Ukazał się pierwszy numer podziemnego pisma OKOR „Solidarność Rolników”. 

5 października
- List do Sejmu PRL internowanego w Strzebielinku Gabriela Janowskiego przeciw 

zamierzonej likwidacji związków zawodowych rolników.

8 października
- Delegalizacja istniejących przed 13 XII 1981 związków zawodowych; uchwalenie 

przez Sejm ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, która nada-

wała uprawnienia związkowe kółkom rolniczym.

18 listopada
- Spotkanie grupy działaczy i doradców „Solidarności” RI z Prymasem Polski 

i przedstawienie koncepcji duszpasterstwa rolników.

1-2 grudnia
- 189. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski potępiła rozwiązanie związków za-

wodowych; powołanie Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników 

(od 23 II 1983 przewodniczył jej bp Jan Gurda).

8-11 grudnia
- Pierwsze rekolekcje dla rolników w Krasiczynie z udziałem ks. Czesława Sadłow-

skiego i bpa Tadeusza Błaszkiewicza; ks. proboszcz Stanisław Bartmiński organi-

zował „spotkania krasiczyńskie” do 1989 roku.

14 grudnia
- Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych.
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1983

20-21 stycznia
- Wspólne plenum KC PZPR i NK ZSL (pierwsze w historii PRL) dotyczące rolni-

ctwa i wyżywienia.

2 lutego
- Msza św. i wykład prof. Zbigniewa Wierzbickiego inaugurujący działalność Dusz-

pasterskiej Wspólnoty Rolników w Zakroczmiu.

22-25 lutego
- Rekolekcje dla działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” rolniczej i OKOR 

w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej.

31 marca
- Pierwsza wersja statutu Fundacji Rolniczej.

12 maja
- Msza św. w katedrze w Warszawie w drugą rocznicę rejestracji NSZZ RI „Soli-

darność” (bp Władysław Miziołek). Apel działaczy związkowych w sprawie stwo-

rzenia przez władze warunków prawnych do działalności rolniczych związków 

zawodowych.

23 maja
- Niezależne obchody Zielonych Świątek w Racławicach.

6 czerwca
- Prymas Polski poruszył sprawę Fundacji Rolniczej na spotkaniu z gen. W. Jaruzel-

skim.

18 czerwca
- Papież Jan Paweł II w Niepokalanowie mówił o duszpasterskich wspólnotach rol-

ników „pracujących nad odnową wsi w łączności z Kościołem” i cytował słowa Wi-

tosa, „że chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość”.

20 lipca
- Sejm PRL dokonał zmian w Konstytucji, wprowadzając tzw. zapis chłopski.
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4 września
- Homilia Prymasa Polski na dożynkach w Częstochowie.

17 listopada
- 197. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski zabrała głos w sprawie utworzenia 

Fundacji Rolniczej.

12 grudnia
- Aresztowanie członków OKOR „Solidarność”, w tym ukrywającego się od 13 XII 

1981 Józefa Teligi.

20 grudnia
- Na posiedzeniu Komisji Wspólnej strona rządowa zażądała od przedstawicie-

li Episkopatu oczyszczenia duszpasterstwa rolników „z elementów politycznie 

szkodliwych”.

1984

5 stycznia
- Kard. Józef Glemp rozmawiał z gen. Wojciechem Jaruzelskim na temat Fundacji 

Rolniczej.

22 stycznia
- Mszę św. w 100. rocznicę urodzin Wincentego Witosa odprawił bp Władysław 

Miziołek.

7 lutego
- Śmierć Piotra Bartoszcze. Manifestacyjny pogrzeb 12 II w Inowrocławiu i fala ma-

sowych protestów w całym kraju.

26-29 marca
- Na IX Kongresie ZSL zobowiązało się do działań na rzecz „co najmniej równych 

dochodów ludności rolniczej i nierolniczej oraz restrukturyzacji przemysłu”.

12 maja
- Trzecia rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność”; mszę św. w katedrze w War-

szawie odprawił bp Władysław Miziołek.
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4 czerwca
- W pierwszej połowie roku MSW zarejestrowało 80 spotkań duszpasterstwa rolni-

ków z udziałem ok. 7 tys. osób.

9 czerwca
- Prymas Polski utworzył Komitet Organizacyjny Fundacji Rolniczej (przewodniczący 

prof. Andrzej Stelmachowski, pełnomocnik strony kościelnej ks. Alojzy Orszulik).

1-2 września
- Dożynki jasnogórskie z udziałem Prymasa Polski i kard. Henryka Gulbinowicza. 

Wystawa fotografi czna na Wałach pt. „Jasnogórskie dożynki prawdziwe 1982-

1983. Boże narodzenie chleba” przygotowana przez Lecha Ścibor-Rylskiego.

1985

17 lutego
- W Rzeszowie wznowiła działalność Komisja Związkowa ds. Porozumień Rze-

szowsko-Ustrzyckich i Bydgoskich (przewodniczący Józef Ślisz; Artur Balazs, Ka-

tarzyna Bielańska, Henryk Cząstka, Józef Frączek, Gabriel Janowski, Wieńczysław 

Nowacki).

12 maja
- Czwarta rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność”; pielgrzymka rolników do 

grobu ks. Jerzego Popiełuszki i msza św. w kościele św. Stanisława Kostki na Żoli-

borzu.

26 maja 
- OKOR „Solidarność” ogłosił bojkot wyborów do Sejmu PRL.

1 września
- Dożynki jasnogórskie z udziałem kard. Henryka Gulbinowicza i bpa Ignacego To-

karczuka po raz pierwszy poprzedziła ogólnopolska konferencja duszpasterskich 

wspólnot rolników. Komisja rzeszowska zaapelowała do premiera o wyznaczenie 

przedstawicieli rządu do rozmów.

17 września
- Ponowne aresztowanie Józefa Teligi (najstarszy więzień polityczny w PRL).
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11 października
- Aresztowanie Wieńczysława Nowackiego (trzeci pobyt w więzieniu).

18 października
- Komitet Organizacyjny Fundacji Rolniczej przedstawił Prymasowi Polski kwestię 

celowości dalszych prac wobec trudności napotykanych ze strony rządu.

1986

16 lutego
- Obchody piątej rocznicy podpisania porozumień z rolnikami w Rzeszowie; uro-

czystości w kościele NSPJ na Drabiniance. Apel o uwolnienie więzionych za prze-

konania: Józefa Teligi, Jana Beszty-Borowskiego i Janusza Szkutnika.

17 marca
- Według informacji MSW środowisko opozycji politycznej na wsi liczyło 1169 osób. 

4 maja
- W kościele w Słomczynie bp Władysław Miziołek odsłonił pierwszą w kraju tabli-

cę ku czci Stanisława Mikołajczyka.

11 maja
- Msza św. w przeddzień piątej rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” została 

odprawiona w kościele św. Aleksandra w Warszawie; złożenie wieńców pod po-

mnikiem Wincentego Witosa na pl. Trzech Krzyży.

12 maja
- Apel OKOR „Solidarność” o powołanie międzynarodowej komisji do oceny skut-

ków awarii w Czarnobylu i kontroli budowy elektrowni atomowych w Polsce.

maj
- Protest rolników z gminy Fajsławice przeciw ustawie emerytalnej.

3 września
- Sekretariat Prymasa Polski poinformował o zakończeniu działalności Komitetu 

Organizacyjnego Fundacji Rolniczej wobec całkowitego impasu w rozmowach 

z rządem.
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6-7 września
- Dożynki jasnogórskie.

1 października
- Jawną działalność podjął Tymczasowy Zarząd NSZZ Rolników „Solidarność 

Wiejska” (Henryk Bąk, Stanisław Adamczyk, Feliks Radecki).

jesień
- Zespół specjalistów z różnych dziedzin (m.in.: Bolesław Banaszkiewicz, Piotr Dą-

browski, Aleksander Lutyk, Andrzej Zakrzewski) przygotował dla Episkopatu Pol-

ski raport o stanie wsi i rolnictwa.

23 listopada
- Powstanie Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego i Tymczasowej Krajowej Rady 

Rolników „Solidarność” (Michał Bartoszcze, Piotr Baumgart, Jan Beszta-Borow-

ski, Tytus Czartoryski, Stanisław Janisz, Jan Kozłowski, Edward Małecki, Tadeusz 

Nawrocki, Ludwik Pełka, Janusz Rożek, Józef Teliga, Marian Wiak).

6 grudnia
- Jan Kułaj z ZSL w Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.

1987

15 lutego
- Zgromadzenie Ludowe „Solidarność” – zjazd przedstawicieli chłopskiego ruchu 

związkowego w Rzeszowie poprzedził Katolicki Tydzień Historyczny pt. „Wczoraj 

i dziś wsi polskiej”; prelekcje wygłosili m.in.: Adam Bień, ks. prof. Józef Tischner 

i Andrzej Zakrzewski.

29 marca
- Rozszerzenie składu TKRR „Solidarność” i wybór na przewodniczącego Józefa 

Ślisza; wiceprzewodniczący Piotr Baumgart, odpowiedzialny za pismo związkowe 

„Słowo i Czyn” – Gabriel Janowski, Józef Teliga zrezygnował z udziału w prezy-

dium.

10 maja
- Msza św. na Żoliborzu w rocznicę rejestracji NSZZ RI „Solidarność”; zatrzymanie 

pochodu z wieńcem przez MO.
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10 czerwca
- Homilia Jana Pawła II do rolników zgromadzonych w Tarnowie na beatyfi kacji 

„córki ludu wiejskiego” Karoliny Kózkówny; Papież cytował Witosa i upomniał się 

o realizację porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. „Niechże rolnictwo polskie wyj-

dzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o prze-

trwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa”.

czerwiec 
- Powstanie Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”.

23 sierpnia
- wniosek o rejestrację „Solidarności” Rolników Indywidualnych Woj. Siedleckiego 

(m.in. Edmund Drygiel, Zbigniew Adamczuk).

4 września
- Zebranie założycielskie Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie.

5-6 września
- Dożynki jasnogórskie.

1988

27 stycznia
- Stanisław Janisz ogłosił reaktywowanie PSL.

14 lutego
- Działacze NSZZ RI „Solidarność” z Toruńskiego utworzyli Polską Partię Chłopską.

20-21 lutego
- Uroczystości rocznicowe w Rzeszowie z udziałem bpa Ignacego Tokarczuka; de-

monstracja rolników przeciw ustawie emerytalnej.

12 maja
- Rocznicowa msza św. w katedrze warszawskiej (bp Władysław Miziołek); zatrzy-

mania na 48 godz. działaczy zamierzających w niej uczestniczyć. 

10 czerwca
- Reaktywowanie PSL przez Henryka Bąka.
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sierpień
- Deklaracja ideowo-programowa Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność” 

(Michał Bartoszcze, Adam Bień, Hanna Chorążyna, Józef Marcinkowski, Roman 

Michałkiewicz, Paweł Mucha, Ludwik Pełka, Marian Stępień, Józef Wlekliński 

i ks. Jan Zieja).

sierpień
- Wspomaganie strajkujących robotników (m.in. Artur Balazs w Szczecinie i Ga-

briel Janowski w kopalni „Lenin” w Mysłowicach).

3 września
- TKRR „Solidarność” na spotkaniu w Częstochowie wezwała rolników do jawnej 

działalności związkowej; akceptacja udziału w rozmowach „okrągłego stołu” i wy-

znaczenie delegatów (Gabriel Janowski, Józef Ślisz, Artur Balazs, Piotr Baumgart, 

Zbigniew Rokicki, Jan Beszta-Borowski).

3-4 września
- Dożynki jasnogórskie z udziałem nowego przewodniczącego Komisji Episkopatu 

Polski ds. Duszpasterstwa Rolników bpa Romana Andrzejewskiego; wystąpienia 

Józefa Ślisza i Gabriela Janowskiego z żądaniem legalizacji NSZZ RI „Solidar-

ność”.

wrzesień
- Tadeusz Nawrocki rozpoczął krajową edycję londyńskiego „Jutra Polski” (bez po-

rozumienia z władzami PSL na Uchodźstwie).

14 listopada
- WK ZSL w Tarnowie opowiedziało się za legalizacją NSZZ RI „Solidarność”.

4 grudnia
- TKRR „Solidarność” w Krakowie podjęła decyzję o zwołaniu zjazdu krajowego 

NSZZ RI „Solidarność”.

14 grudnia
- W Poznaniu powstało Towarzystwo im. Stanisława Mikołajczyka (zarejestrowane 

16 I 1989, prezes Tadeusz Nowak).
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18 grudnia
- Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z udziałem rol-

ników.

1989

6 lutego-5 kwietnia
- Obrady „okrągłego stołu”; podzespół ds. rolnictwa i grupa robocza ds. ustawy 

o związkach zawodowych rolników.

12 lutego
- Posiedzenie Komisji Organizacyjnej PSL (m.in. Henryk Bąk, Edward Koleja, Ja-

nusz Rożek, Mieczysław Wardziński).

18-19 lutego
- Obchody rocznicy porozumień w Rzeszowie; TKRR „Solidarność” powołała ko-

misję statutową.

15 marca
- Rada Ministrów PRL uchyliła uchwałę z 21 XI 1947 o pozbawieniu Stanisława 

Mikołajczyka obywatelstwa polskiego.

18-19 marca
- Zjazd krajowy w kościele św. Zygmunta w Warszawie, uchwalenie nowego statutu 

NSZZ RI „Solidarność”.

4 kwietnia
- Pikieta NSZZ RI „Solidarność” przed gmachem URM na Krakowskim Przed-

mieściu.

20 kwietnia
- Ponowna rejestracja NSZZ RI „Solidarność”.

4-18 czerwca
- Wybory kontraktowe; członkowie NSZZ RI „Solidarność” zostali posłami i sena-

torami.
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25 czerwca
- Zjazd NRL „Solidarność” w Warszawie podjął próbę wznowienia działalności PSL 

(Józef Teliga); powstała Komisja Programowa (Janusz Szkutnik).

4 lipca
- Przewodniczący rolniczej „Solidarności” Józef Ślisz został wicemarszałkiem Sena-

tu RP I kadencji.

sierpień
- Komendant główny BCh gen. Franciszek Kamiński ogłosił „Apel do Braci Chło-

pów”, wzywając do tworzenia struktur organizacyjnych PSL.

15 sierpnia
- Na plebanii w Wilanowie ogłoszono reaktywowanie PSL (prezes Franciszek Ka-

miński). Decyzję tę poparli ks. Bogusław Bijak – sekretarz Komisji Episkopatu 

Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Tadeusz Barszczak – w imieniu Ogólnopol-

skiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego (utworzonego 1 IV 

1989 w Warszawie) i Marian Wiak w imieniu NSZZ RI „Solidarność”.

wrzesień
- Na dożynki w Częstochowie ukazał się pierwszy numer Tygodnika Rolników „So-

lidarność” – ofi cjalnego pisma NSZZ RI „Solidarność” (redaktor naczelny Sławo-

mir Siwek). 

20 września
- Wicemarszałek Senatu Józef Ślisz wydał oświadczenie w sprawie wsparcia działań 

na rzecz utworzenia PSL „Solidarność”. 

9 listopada
- Spotkanie przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rol-

ników bpa Romana Andrzejewskiego z działaczami reprezentującymi różne nurty 

ruchu ludowego: PSL (Hanna Chorążyna, Wojciech Obernikowicz, Jan Szczerba, 

Stefan Żebrowski, Witold Hatka), PSL „Solidarność” (Józef Ślisz, Artur Balazs) 

i OSKORL (Stanisław Chrobak, Władysław Żabiński). 

11 listopada
- Kongres PSL w Warszawie; powołano Komisję Porozumiewawczą dla Spraw Jed-

ności Ruchu Ludowego; z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego wyodrębnił się 

Klub PSL (przewodniczący Roman Bartoszcze). 
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25 listopada
- Wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej PSL został Witold Hatka, I wiceprezesem 

NKW Roman Bartoszcze, a II wiceprezesem Henryk Bąk.

15-17 grudnia
- Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie-Mistrzejowicach 

na przewodniczącego związku wybrał Gabriela Janowskiego. 

Opracował Andrzej W. Kaczorowski
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145, 168, 219, 221, 223, 226, 228, 239

Helski Stanisław 37, 41, 63, 65, 75, 90, 

93, 160-162, 173, 190, 212-214, 217, 

221, 229

Hlebowicz Jerzy 160

Hlebowicz Piotr 160, 163

Honory Zdzisław 22

Horodelski Walenty 161

Hortmanowicz Zygmunt 208

Hulewicz Bolesław 50, 62, 220

Ignar Stefan 78, 94, 224, 227

Iżewski Władysław 93, 94

Jagieliński Roman 213

Jagielski Mieczysław 37, 55

Jagiełło Aleksander 187

Jagła Michał 13, 14, 30, 41, 161, 209, 

211, 242

Jakubowski Mieczysław 51, 55

Jan XXIII papież 123, 124

Jan Paweł II papież 5, 11, 89, 118, 119, 

127, 129, 130, 151, 154, 178-180, 211, 

224, 231

Janisz Stanisław 38, 41, 44, 60, 89, 90, 

93, 108, 130, 160, 161, 173, 177, 178, 

182, 190, 212, 214, 215, 221, 223, 224, 

228, 229, 235, 236

Jankowski Jerzy 62

Janowski Gabriel 39,41, 42, 44, 60, 65, 

67, 70, 72, 74, 77, 78, 82, 89, 90, 93, 93, 

96, 98, 103, 121, 125, 128-130, 152-154, 

166-168, 170, 171, 174, 177, 181-184, 

189-195, 199, 203, 205-208, 213-215, 

219-221, 223, 224, 226, 227, 230, 233, 

235, 237, 240 

Jarosz Kazimierz 51, 62, 63, 195

Jaruzelski Wojciech 58, 60, 69, 122, 127, 

128, 174, 219, 229, 231, 232

Jaśkiewicz Marek 159

Jaworowski Krzysztof 208

Jerzycki Bogusław ks. 68, 127, 129

Jesiotr Władysław 182, 186

Jędraszko Janusz 37

Jocz Konstanty 17

Józefowicz Zofi a 106
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Jurczyk Marian 54, 168

Jurzynek Stanisław 14

Kacała Andrzej 42, 55, 60, 62, 70, 72, 74, 

76, 77, 91, 92, 102, 103, 106, 214, 218, 

222, 223, 228

Kaczanowska Danuta 157, 163

Kaczanowski Mieczysław 157, 163, 202, 

204

Kaczmarek Benon ks. 127

Kaczor Kazimierz ks. 130, 152

Kaczorowski Andrzej W. 135

Kalinowska Krystyna 192

Kamiński Aleksander 145

Kamiński Franciszek 239

Kamiński Tomasz 144, 212, 229

Kamiński Zygmunt bp 135

Kamola Leszek 87, 89, 226

Kania Stanisław 71, 74, 121-123, 127, 

128,  215

Kaproń Jan 182, 186

Kapsa Henryk 162, 226

Karpik Stanisław 27, 28, 160, 210

Karwowski Jerzy 154

Karwowski Zbigniew 160

Karubin Jarosław 62

Karuś Jan 62, 177, 202

Kazimierczak Cezary 160

Kazimierski Henryk 60, 220

Kąkol Henryk 162

Kensy Tadeusz 25, 52

Kęcik Jan 37, 212

Kęcik Wiesław P. 15, 21-25, 28, 30, 37, 

40, 44, 49, 59, 128, 130, 210, 211, 212, 

214, 216, 222, 224, 225

Kiszczak Czesław 142, 189

Kluz Edward 62

Kłonica Leon 42, 214

Kłopotowski Jan 62

Kłosowski Zbigniew 102

Kmieć Władysław 159

Kochanowski Piotr 208

Kokoszka Edward 181

Koleja Edward 14, 28, 36, 37, 211, 212, 

238

Kołodziej Andrzej 184

Kołodziński Kazimierz 50, 62

Kołpaczyński Paweł 184

Komołowski Longin 163

Komorowska-Rycerz Antonina 160

Konarski Andrzej 87

Konieczkowski Roman 51

Konopacki Adam 41, 60, 63, 90, 93, 94, 

160, 213, 214, 217, 225

Kopaczewski Antoni 50, 55, 52, 63, 119, 

174

Kopera Janusz 159 

Kopiec Władysław 63

Kosch Stanisław 160

Kosut Henryk 14, 25, 36, 37, 209, 210, 

212

Kościak Kazimierz 51

Kościelniak Zdzisław 76

Kowalczyk Tadeusz 160, 177, 184, 195, 

199, 208

Kozłowska Jolanta 182

Kozłowski Jan 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 

48, 94, 95, 121, 161, 173, 177, 180-183, 

195, 199, 210-212, 221, 225, 227, 235

Kózkówna Karolina bł. 178, 235

Kramarz Kazimierz 160

Krasoń Katarzyna 25

Krasoń Stanisław 37

Krauze Wiesław 62

Krztoń Adam 51

Krzywicki Marek 60

Krzywiński Stanisław ks. 152

Kuberski Jerzy 70

Kucharczyk Stefan 63
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Kuchciński Marek 151, 159, 160

Kukołowicz Romuald 74, 111, 121, 123, 

124, 127- 129, 135

Kułaj Jan 51, 60, 62, 65-68,70, 75-77, 79, 

80, 89, 90,93-95, 98, 103, 107, 119, 123, 

127-130, 139, 141, 142, 218, 220, 221, 

223, 224, 226-229

Kunicka-Felicka Barbara 28

Kurasiński Julian 159

Kuroń Jacek 28, 31, 182

Kusiński Stanisław 28

Kuźniar Andrzej 51

Lamch Józef 182, 186

Ledóchowska Urszula bł. 154

Leopold Antoni 191, 193

Leś Stanisław 159

Lewandowski Ryszard 94, 121, 213

Lipiec Edward 181, 182, 191, 192, 195, 

199

Lipińska Joanna 185

Lipka Franciszek 162, 181

Lipko Wiesław 162

Lipski Jan Józef 21, 210

Lis Bogdan 54, 52, 62, 63, 174

Litmanowski Stanisław 162

Lubańska Lucyna 160

Lubańska Stefania 160

Lutyk Aleksander 12, 235

Łabentowicz Mariusz 68

Łoin Zofi a 25

Łopatka Adam 145

Łupiński Tadeusz 161

Łuszczewski Andrzej 144, 192, 193, 208, 

226

Łysyganicz Franciszek 50, 85, 86

Macierewicz Adam 37

Macierzyński Mirosław 24

Magoń Marian 62

Majchrzak Józef ks. 127

Majchrzak Ludwik 186

Majdański Stanisław 195, 199

Majer Piotr 185, 213

Majewski Ryszard 65, 120, 206, 219 

Majlert Ludwik 213

Maksym Wiesław 161

Malicka Bronisława 186

Malinowski Roman 106, 139, 141, 227-

229

Małecki Edward 173, 177, 181, 191-193, 

219, 235

Małkowski Stanisław ks. 117, 152

Manduk Eugeniusz 94

Mantojfel Jan 159

Marcinkowski Józef 173, 178, 182, 236

Marks Karol 112

Matuszczak Adam 51

Matuszewski Kamil 74, 88, 89, 94, 121, 

145, 162, 219, 223, 226, 227

Matuszewski Urban 74, 145, 223

Mazowiecki Tadeusz 194, 200, 203, 204

Mazur Mieczysław 62

Mazur Stanisław 160

Mazur Władysław 62, 200

Mazurek Paweł 63

Maźnicki Andrzej 159

Megler Irena 81, 144

Meller Zdzisława 162

Merker Aleksander 62

Micewski Andrzej 111, 135

Michalkiewicz Stanisław 17, 18, 210

Michalski Jan bp 127, 129, 130, 135, 

180

Michałkiewicz Roman 173, 178, 182, 236

Michna Józef 62

Mierzwa Stanisław 12, 95

Mierzejewski Zdzisław ks. 130

Mikołajczyk Stanisław 9, 157, 172, 234, 

237, 238



Indeks osób
„Solidarność” Rolników 1980-1989

284

Mikus Bogusław 162

Mikusiński Wiktor 185

Milde Andrzej 160

Milejski Marek 34, 37, 93, 94, 212

Milewski Mirosław 125, 220

Miłkowski Stanisław 116

Mirkowicz Leszek 121, 144, 145, 146, 

213, 229 

Miziołek Władysław bp 130, 144, 153, 

172, 185, 229, 231, 232, 234, 236

Moczar Mieczysław 122

Moczulski Leszek 14, 22

Mojzesowicz Stanisław 60, 68, 74, 90, 

94, 223

Mojzesowicz Wojciech 200

Morawiecki  Kornel 163, 184

Morgiewicz Emil 17

Moskalik Władysław 62

Mróz Mieczysław 63

Mucha Paweł 182, 192, 236,

Myczka Eugeniusz 182

Nagórska Magdalena 157, 188

Nanowski Jarosław 89, 98 168

Nawrocki Tadeusz 12-14, 133, 160, 173, 

182, 183, 202, 209, 211, 235, 237, 243

Niewiarowski Ireneusz 195, 221, 226

Niesyn Michał 22, 41, 214

Norwid Cyprian Kamil 179

Nowacki Wieńczysław 47, 49, 50, 62, 65, 

142, 143, 151, 156, 159, 160, 164, 167, 

168, 170, 173, 174, 181, 185, 188, 220, 

221, 226, 227, 228, 233

Nowak Bolesław 162

Nowak Czesław ks. 152

Nowak Tadeusz 237

Nowik Henryk ks. 130, 152

Obernikowicz Wojciech 41, 74, 76, 89, 

90 93, 94, 130, 145, 160, 168, 212, 214, 

221, 223-225, 228, 239

Ogrodnik Jan 51, 62

Olaszek Jan 6

Olejnik Jerzy 213

Olesiak Kazimierz 203

Olędzka Elżbieta 185

Olszański Józef 159, 167

Olszewski Daniel ks. 180

Olszowski Tadeusz 186

Ołdak Józef 37, 121, 212

Onyszkiewicz Janusz 85

Opolski Czesław 62, 220

Orszulik Alojzy ks. 70, 121, 128, 135, 

156, 232

Ostafi l Jerzy 76, 128, 222

Ostatek Zdzisław 24, 28-30, 36, 37,44, 

59, 48, 90, 94, 121, 211, 212, 214, 215

Ostrowski Grzegorz 160

Osuchowski Juliusz 37, 212

Ośmiałowski Wiesław 160

Paczkowski Edward 20

Pająk Jan 180, 181

Pałasz Michał 62

Pańko Walerian 193

Parowicz Jerzy 160

Pawlik Jan 62

Pawłowska Jadwiga 37

Pawłowski Stefan 14, 209

Pelc Józef 62, 97, 159, 220

Pełka Ludwik 97, 159, 173, 182, 192, 

235, 236

Perlak Franciszek 25, 28, 37

Pękalska Joanna 182, 186

Piasecki Grzegorz 144

Piekut Józef 161

Piekutowski Andrzej 222

Piesiewicz Zbigniew 74

Pietroński Roman 93, 94

Piksa Władysław 180, 226, 243

Pińkowski Józef 42, 55, 214
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Piotrowski Marian 24, 37

Piwnicki Wojciech 41, 214, 223

Płatek Zenon 107, 108, 125, 151, 164

Podkowski Mieczysław 52

Poloński Mieczysław 66

Pomianowska Wanda 84, 85, 106, 154, 

166, 180, 181, 194, 219, 226

Popiełuszko Jerzy ks. 169, 170, 233

Porębski Kazimierz 144

Poterek Jan 89, 226

Potocki Roman 125

Poziomek Urszula 62, 160, 185, 220

Pracki Henryk 62

Procyk Wiesław 50, 62

Prokop-Kur Krystyna 50, 62

Prykiel Kazimierz 36, 37, 212

Przybojewski Witold 190

Przybylska Karolina 144

Przybylski Jerzy 128

Przykucki Marian bp 148

Puchalski Zygmunt 63

Pylak Bolesław bp 130

Pyrzyński Kajetan 215

Raczoń Bogusław 37

Raczoń Stefan 37

Radecki Feliks 173, 234

Radomska Maria Joanna 191

Rafalczyk Józef 22

Rakowski Mieczysław F. 69, 70-72, 74, 

98, 128, 203

Rataj Maciej 13, 158, 241, 242

Ratyński Wojciech 62

Rayzacher Maciej 22, 49

Regulska Elżbieta 28

Reiff  Ryszard 117

Rembosz Wacław 184

Rokicki Kazimierz 221

Rokicki Zbigniew 192, 193, 195, 199, 

237

Rospond Marek 22

Rostek Kazimierz 87

Roszkowski Tadeusz 161

Rozmarynowski 66

Rożdżyński Jerzy 62, 121, 202, 220

Rożek Janusz 18-20, 22, 30, 36, 37, 67, 

89, 128, 130,162, 173, 174, 177, 184, 

195, 198, 199, 210, 211, 212, 221, 224, 

235, 238

Rulewski Jan 55, 68, 74

Ryba Kazimierz 62

Ryś Józef 186

Sabara Józef 50, 62

Sadłowski Czesław ks. 15, 22, 24, 29, 

44, 65, 117, 129, 130, 151, 209, 210, 224, 

230

Serwiński Mieczysław 62

Sęk Piotr 25, 210

Siedlecki Edward 163

Sieklicki Eligiusz 144

Sierhej Franciszek 213

Sikora Jan ks. 152

Sikora Wanda 208

Sikora Wojciech 161

Sikorski Józef 160, 161

Sikorski Marek 37

Siła-Nowicki Władysław 37, 71

Siwek Sławomir 200, 239, 243

Siwiński Grzegorz 160

Skoczylas Jan 20, 22, 37

Skowronek Ludwik 74, 157

Skrzeczyński Jerzy 37

Słabik Zygmunt 52

Słowik Andrzej 54, 55

Sobieraj-Bartoś Stanisława 140

Sokołowski Jerzy 161

Sopel Tadeusz 159

Starzyński Stefan 124

Stasiak Wiktor 154
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Stączek Jan ks. 

Stelmachowski Andrzej 44, 58, 66, 71, 

72, 75, 93, 94, 107, 112, 124, 128, 145, 

154, 156, 166-168, 173, 174, 189, 191, 

193, 194, 201, 214, 222, 232

Stępień Marian 182, 236

Stępniak Janusz Henryk 186, 187, 193, 

195

Stolzman Maria 156

Straszewski Konrad 125

Stroba Jerzy bp 124, 125

Strużek Bolesław 43, 220, 221

Studziński Bogumił 17, 30, 210, 211

Suchora Henryk 159

Suchowolec Stanisław ks. 188

Susłowski Tomasz 63

Szady Feliks 162

Szarek Lubomir 168, 221, 228

Szczepanik Mieczysław 162

Szczepański Jan 73, 74, 222

Szczepański Jarosław A. 51

Szczerba Jan 239

Szczuka Stanisław 59, 76

Szczygielska Maria 28, 31, 37, 212

Szewczyk Piotr 160

Szkutnik Janusz 25, 52,118, 119, 159, 

160,167, 163, 170, 171, 173, 174, 181, 

184, 188, 234, 238

Szkutnik Krystyna 184

Sznajder Michał 160

Szorc Henryk 163

Szorc Janina 163

Szostek Piotr 25

Szozda Tadeusz 17, 18, 210

Szydłowski Stanisław 94

Szymanderski Jacek 191, 193, 195, 202, 

203

Szymańczak Tadeusz 74, 96, 208, 213, 

223

Szypuła Władysław 62, 121

Ścibor-Rylski Lech 6, 233

Ślanda Stanisław 159

Ślisz Józef 55, 60, 62, 67, 74, 89, 91, 154, 

159, 166, 168, 171, 174, 175, 177, 178, 

181-183, 180-195, 199, 200, 202-206, 

208, 220, 221, 223, 228, 233, 235, 237, 

239

Świerczek Stanisław 159

Teliga Józef 48, 89, 98, 142, 144, 156, 

160, 163, 164, 170, 171, 173, 177, 178, 

182, 188, 199, 226, 229, 232-235, 238

Terlecki Ryszard 160

Tischner Józef ks. 235

Tokarczuk Antoni 130

Tokarczuk Ignacy bp 60, 118, 130, 145, 

147, 149, 150, 151, 183, 229, 233, 236

Trębacz Henryk 130

Trochimiuk Mieczysław 221

Trybus Franciszek 159

Trzeciakowski Witold 191

Turski Robert 159, 160

Twardy Stanisław 62

Typiak Piotr 14, 17, 30, 161, 210, 211

Urban Jerzy 145

Walczak Kazimierz 62

Walentynowicz Anna 68

Wałęsa Lech 34, 37, 40, 54, 55, 60, 61-63, 

71, 98, 139, 168, 171, 172, 189, 195, 213, 

226, 228

Wardziński Mieczysław 173, 178, 182, 

238

Waszczuk Jarosław 62

Wądołowski Stanisław 72

Wiak Marian 60, 98, 121, 144, 166, 173, 

184, 192, 199, 213, 226, 227, 229, 235, 

239

Wiatrzyk Agnieszka 7

Wieczorek Stanisław 63
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Wierzbicki Roman 206, 208

Wierzbicki Zbigniew T. 106, 231

Wierzbowski Błażej 58, 68, 74

Wilkowski Eugeniusz 162, 195

Wilpiszewski Polikarp 184

Winiarski Janusz 157, 173

Wirski Andrzej 37

Wiśniewski Ludwik OP 18

Witczak Bolesław 184

Witos Wincenty 11, 12 17, 95, 153, 165, 

178, 179, 186, 232, 234, 235

Witowski Mieczysław 37

Wlekliński Józef 182, 192, 200, 236

Włodarczyk Władysław 50

Włusek Wiesław 41

Wojciechowski Adam 17

Wojciechowski Jerzy 62

Wojciechowski Józef 162

Wojdak Henryk 37

Wojnarowicz Antoni 47, 48, 50, 52, 62, 

85, 186, 220, 221

Wojtaszczyk Karol 154

Wojtyła Karol zob. Jan Paweł II

Woliński Wiesław 51

Wołowski Andrzej 93, 94

Wójciak Michał 144

Wójcik Stefan 159

Wroński Józef 186, 187

Wujec Henryk 21, 210

Wysokiński Zenon 121, 160

Wyszyński Andrzej 37

Wyszyński Marian 177

Wyszyński Mieczysław 37

Wyszyński Stefan prymas 11, 24, 55, 58, 

65, 80, 111-116, 120-125, 127, 128, 129, 

130, 137, 153, 155, 178, 186, 218, 219, 

222

Wyszyński Zdzisław 121

Zabłocki Janusz 117

Zaguła Władysława 62, 220

Zając Stanisław 144

Zakrzewski Andrzej 235

Zamościński Kazimierz 162

Zaręba Aleksander 206

Zaręba Jan bp 135

Zawadzki Sylwester 43

Zawitkowski Józef ks. 130

Ząbik Lucyna 159

Zieja Jan ks. 173, 178, 182, 236

Ziobro Jerzy 159

Zozula Andrzej 21, 22, 28, 210, 211

Zozula Mikołaj 12, 14, 209

Żabiński Władysław 62, 200, 220, 221, 

239

Żebrowski Stefan 239

Żelazowski Stanisław 182

Żukowska Sabina 37

Żurawski Antoni 221

Żydzik Urszula 159
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