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Inauguruj¹c dzia³alnoœæ Klubu Inteligencji Katolickiej w Rze-
szowie, 22 lutego 1981 r., biskup Ignacy Tokarczuk stwierdzi³:
„Ca³y nasz naród prze¿ywa donios³e chwile historyczne decy-
duj¹ce nie tylko o naszej teraŸniejszoœci, ale i o przysz³oœci.
Miasto Rzeszów ma swoje miejsce historyczne jako najpowa¿-
niejszy oœrodek naszego kraju i tak jak Gdañsk, [Rzeszów] sta³
siê symbolem sprawy rolnej, sprawy polskiej wsi, która do tej
pory by³a zaniedbana i lekcewa¿ona. I tak jak siê bêdzie mówi-
³o o ugodzie gdañskiej, tak samo bêdzie siê mówi³o o ugodzie
rzeszowskiej”.

Zgodnie z powy¿sz¹ zapowiedzi¹, ka¿dego roku w lutym
przypominamy o strajkach w Ustrzykach Dolnych i Rzeszo-
wie oraz podpisanych porozumieniach pomiêdzy komiteta-
mi strajkowymi i komisj¹ rz¹dow¹ w obu tych miejscowo-
œciach. Powracaj¹ wspomnienia o ludziach i okoliczno-
œciach, które zdeterminowa³y ich do dzia³añ wpisuj¹cych siê
w historiê rewolucyjnych przemian spo³eczno-politycznych
zapocz¹tkowanych przez strajki robotnicze w lecie 1980 r.
Równoczeœnie jednak nadal uczymy siê doceniaæ rangê
i znaczenie tych wydarzeñ, poœwiêcenie i zaanga¿owanie
strajkuj¹cych oraz fakt, ¿e historia ruchu ludowego ponow-
nie odcisnê³a tak wyraŸne œlady w Polsce po³udniowo-
-wschodniej.

Okolicznoœci poprzedzaj¹ce strajki
Niezadowolenie narastaj¹ce wœród mieszkañców wsi pod ko-

niec lat siedemdziesi¹tych XX w. dotyczy³o ca³ej Polski. Rolni-
kom pracuj¹cym we w³asnych rodzinnych gospodarstwach
w³adze w okresie PRL stara³y siê utrudniæ ¿ycie na wiele spo-
sobów. W uprzywilejowany sposób traktowano pañstwowe go-
spodarstwa rolne i spó³dzielnie kó³ek rolniczych, rolnikom in-
dywidualnym natomiast reglamentowano opa³, nawozy i przy-

dzia³y na sprzêt rolniczy. Ceny skupu pro-
duktów rolnych i ¿ywca czyni³y pracê rol-
nika nieop³acaln¹ i wp³ywa³y na obni¿anie
statusu materialnego mieszkañców wsi.
Kontrowersje wzbudza³y akcje scalania
gruntów oraz zapisy ustawy z 27 paŸdzier-
nika 1977 r. o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym i œwiadczeniach dla rolników
i ich rodzin, daj¹ce podstawê do kolejnej
próby kolektywizacji rolnictwa. W Biesz-
czadach dodatkowe kontrowersje wzbu-
dza³y si³owe przejêcia ziemi na potrzeby
oœrodka Urzêdu Rady Ministrów w Ar³a-
mowie. Mieszkañców tego regionu Polski
do zdecydowanych dzia³añ w obronie w³a-
snych praw uzdalnia³y odniesienia do lo-
kalnej historii ruchu ludowego, w tym
dzia³alnoœci BCh i PSL Stanis³awa Miko-
³ajczyka oraz ca³kiem niedawnych prób
tworzenia zal¹¿ków organizacji zwi¹zko-
wej na wsi, których wyrazem sta³o siê po-
wstanie 11 listopada 1978 r. komitetu Sa-
moobrony Ch³opskiej Ziemi Rzeszowskiej
we wsi £owisko. Do utworzenia tego Ko-
mitetu mieszkañców £owiska zmotywo-
wa³y: przejmowanie ziemi pod SKR, brak
zgody pañstwa na budowê koœcio³a oraz ukaranie ks. Stanis³a-
wa Mazura i jednego z mieszkañców £owiska grzywn¹ za nie-
legalne wzniesienie budynku plebanii. Znaczenie dla przy-
sz³ych wydarzeñ posiada³y tak¿e doœwiadczenia mieszkañców
wsi zwi¹zane z realizowan¹ przez bp. Ignacego Tokarczuka
na terenie diecezji przemyskiej polityk¹ faktów dokonanych
w kwestii budownictwa sakralnego.

Strajki robotnicze z lata 1980 r. oraz powstanie NSZZ „Soli-
darnoœæ” sta³y siê kolejn¹ inspiracj¹ dla rolników, by tworzyæ

w³asne niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. We
wrzeœniu 1980 r. powsta³y: Ch³opski Zwi¹-
zek Zawodowy Ziemi Dobrzyñskiej i Ku-
jaw, Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Za-
wodowy Rolników „Solidarnoœæ Wiejska”
z³o¿ony z dzia³aczy ch³opskich z ziemi lu-
belskiej, grójeckiej i rzeszowskiej oraz Sa-
morz¹dny Zwi¹zek Producentów Rolnych.
Wœród przedstawicieli ch³opskich uchwa-
laj¹cych statut NSZZR „SW” 21 wrze-
œnia 1980 r. w Warszawie znaleŸli siê Sta-
nis³aw Krasoñ z £owiska i Franciszek Per-
lak z Woli Zarczyckiej. W drugiej z wy-
mienionych miejscowoœci 1 paŸdzierni-
ka 1980 r. utworzono Ko³o Wiejskie, bêd¹-
ce jednym z pierwszych w kraju. Po odmo-
wie rejestracji statutu NSZZR „Solidarnoœæ
Wiejska” przez S¹d Wojewódzki w War-
szawie 29 paŸdziernika 1980 r. dzia³acze
zwi¹zkowi odwo³ali siê do S¹du Najwy¿-
szego. Podjêli równie¿ próby po³¹czenia
swoich si³, tworz¹c w listopadzie 1980 r.
Krajow¹ Radê Porozumiewawcz¹ Ch³op-
skich Niezale¿nych Zwi¹zków Zawodo-
wych „Solidarnoœæ Ch³opska”. 

Przebieg strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie
W atmosferze narastaj¹cej frustracji, wynikaj¹cej z postawy

rz¹dz¹cych lekcewa¿¹cych sprawy wsi oraz prawo rolników
do zrzeszania siê, 29 grudnia 1980 r. dosz³o do rozpoczêcia
strajku okupacyjnego w Urzêdzie Miasta i Gminy w Ustrzy-
kach Dolnych. Wydarzenie to mia³o charakter ¿ywio³owy i od-
dolny, co nie oznacza jednak, ¿e nie poprzedza³y go wczeœniej-
sze inicjatywy dzia³aczy ch³opskich z tego terenu. Jedn¹ z nich
by³ Sejmik Bieszczadzki zorganizowany 9 listopada 1980 r.
w Ustrzykach Dolnych, w którego obradach udzia³ wziê³o oko-
³o 300 rolników z rejonu Bieszczad, dzia³acze NSZZR „Soli-
darnoœæ Wiejska” z Warszawy, przedstawiciele Podkarpackiego
Regionalnego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ „Solidarnoœæ”
w Kroœnie oraz Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskie-
go NSZZ „Solidarnoœæ” w Rzeszowie. 

Strajk zainicjowany w Ustrzykach Dolnych nabra³ wymiaru
ponadregionalnego dziêki wsparciu MKZ NSZZ „Solidarnoœæ”
w Rzeszowie i akcji strajkowej, któr¹ rozpoczêto 2 stycz-
nia 1981 r. w budynku by³ej Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków Za-
wodowych w Rzeszowie. Ju¿ na pocz¹tku strajku w Rzeszowie
og³oszono po³¹czenie akcji protestacyjnych robotników i rolni-
ków w jeden strajk okupacyjny, natomiast 5 stycznia 1981 r.
piêtnastoosobowy Komitet Strajkowy MKZ w Rzeszowie, po-
szerzony o dziewiêtnastu przedstawicieli „Solidarnoœci Wiej-
skiej”, przyj¹³ nazwê Komitet Strajkowy „Solidarnoœæ” w Rze-
szowie. Na jego czele stan¹³ Jan Ogrodnik z WSK PZL Rze-
szów. Tego samego dnia Komitet Strajkowy w Ustrzykach Dol-
nych przekszta³ci³ siê w dziewiêcioosobowy Ogólnokrajowy
Komitet Strajkowy Federacji „Solidarnoœci Wiejskiej”, a na je-
go przewodnicz¹cego wybrano Antoniego Wojnarowicza.

W jednej z ulotek zredagowanych przez dzia³aczy „Solidarno-
œci Wiejskiej” informuj¹cej o celu strajków rozpoczêtych 29
grudnia 1980 r. w Ustrzykach Dolnych, a nastêpnie kontynuowa-
nych w Rzeszowie stwierdzali oni: „Powstanie Niezale¿nego

W obronie sprawy polskiej wsi - 40. rocznica strajków i porozumieñ
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Plakat KKomitetu SStrajkowego ww UUstrzykach DDolnych.
Ze zzbiorów IInstytutu PPamiêci NNarodowej OOddzia³  ww RRzeszowie, ddarowizna JJana KKota. 

Rozmowy KKomitetu SStrajkowego zz ddelegacj¹ rrz¹dow¹ ww ssali kkonferencyjnej UUMiG ww UUstrzykach DDolnych.
Od pprawej: AAntoni WWojnarowicz, HHenryk BB¹k, WWieñczys³aw NNowacki ((stoi), MMieczys³aw DDomaradzki,

Franciszek ££ysyganicz, LLeon CCzaplicki. ZZe zzbiorów IInstytutu PPamiêci NNarodowej.

Szanowni Pañstwo!
40 lat temu dzia³acze NSZZ „Solidarnoœæ” i dzia³acze tworz¹cej siê „Solidarnoœci”
Rolników walczyli o swoje prawa, organizuj¹c strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie.
Akcje strajkowe by³y jednymi z najwa¿niejszych w procesie tworzenia przestrzeni
wolnoœci w Polsce rz¹dzonej przez monopolistyczn¹ w³adzê komunistyczn¹. Strajki
zakoñczy³y siê podpisaniem porozumieñ, które otworzy³y drogê do rejestracji pierwszej 

od czasów powojennych niezale¿nej organizacji ch³opskiej – NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarnoœæ”. Przypominamy Pañstwu o tych niezwykle donios³ych
wydarzeniach i bohaterach tamtych dni w kilku artyku³ach przygotowanych przez
pracowników rzeszowskiego Oddzia³u IPN.

Dr Dariusz Iwaneczko - Dyrektor Oddzia³u IPN w Rzeszowie
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Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Rolników „Solidarnoœæ
Wiejska” jest faktem spo³ecznym, ale tego faktu nie chce
uznaæ ani Rz¹d, ani S¹d Wojewódzki, który stoi na stanowisku,
¿e rolnicy indywidualni nie mog¹ siê zrzeszaæ w zwi¹zki za-
wodowe, argumentuj¹c przeszkodami formalno-prawnymi”.
Strajkuj¹cy zapowiadali wiêc, ¿e bêd¹ walczyæ o „uznanie ich
za pe³nowartoœciowych obywateli” oraz „zmianê polityki rol-
nej”. Pisali te¿, ¿e chc¹: trwa³ych gospodarstw indywidual-
nych, by ziemi¹ pañstwow¹ gospodarowaæ we w³aœciwy spo-
sób, by pañstwo jednakowo traktowa³o wszystkie sektory rol-
nictwa, pe³nego zaopatrzenia rolnictwa w œrodki produkcji
i sprawiedliwego ich podzia³u, uporz¹dkowania cen rolnych,
polepszenia losu starszych rolników i zachêcenia m³odych, by
obejmowali ziemiê swych ojców, dobrej szko³y wiejskiej, de-
mokratycznie wybieranej w³adzy terenowej, sprawiedliwego
traktowania ch³oporobotników.

Poszerzenie listy postulatów strajkowych, nag³oœnienie strajku,
rosn¹ca sympatia spo³eczna dla strajkuj¹cych, uznanie strajku
w Rzeszowie za ogólnokrajowy przez Krajow¹ Komisjê Porozu-
miewawcz¹ NSZZ „Solidarnoœæ”, pomoc w nego-
cjacjach ekspertów, przypomnienie o prawie rolni-
ków do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
przez kard. Stefana Wyszyñskiego, wsparcie straj-
kuj¹cych przez lokalne œrodowiska studentów,
uczniów, nauczycieli, artystów, pracowników sze-
regu instytucji i zak³adów pracy, w koñcu osi¹-
gniêty kompromis i podpisanie porozumieñ spra-
wi³y, ¿e strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie
nabra³y na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych rangi
najwa¿niejszych wydarzeñ w Polsce. W ich prze-
biegu nie brak³o momentów dramatycznych. Nale-
¿a³y do nich w pierwszej kolejnoœci interwencja
funkcjonariuszy MO i usuniêcie pod presj¹ si³y
strajkuj¹cych z UMiG w Ustrzykach Dolnych 12
stycznia 1981 r. Podobn¹ pacyfikacj¹ straszono
równie¿ w Rzeszowie, SB próbowa³o infiltrowaæ
strajkuj¹cych, zniechêcaæ ich do strajku i sk³óciæ
miêdzy sob¹. Niektórzy z uczestników tamtych
wydarzeñ w ich trakcie lub póŸniej ulegali tej pre-
sji i decydowali siê na wspó³pracê z SB. W trakcie
strajku pojawia³y siê chwile apatii, gdy nagle uby-
wa³o osób, które strajkowa³y rotacyjnie lub 10 lu-
tego 1981 r., gdy do strajkuj¹cych dotar³a informa-
cja, ¿e S¹d Najwy¿szy ponownie odrzuci³ wniosek
o rejestracjê rolniczych zwi¹zków zawodowych.
Wola walki i entuzjazm wœród strajkuj¹cych i osób
wspieraj¹cych strajk nie gas³y mimo takich zda-

rzeñ, nie uda³o siê ich te¿ z³amaæ komisjom rz¹dowym czy orga-
nom bezpieczeñstwa. Bywa³y dni, ¿e w budynku WRZZ strajko-
wa³o oko³o 400 osób, do Rzeszowa przybywa³y delegacje zwi¹z-
kowe z ca³ego kraju, dociera³o zaopatrzenie ¿ywnoœciowe z ró¿-
nych regionów Polski, do wytrwa³oœci mobilizowa³y te¿ strajku-
j¹cych gromadz¹ce siê t³umy na zewn¹trz budynku WRZZ
w Rzeszowie. Duchowego wsparcia strajkuj¹cym udzielali na co
dzieñ ksiê¿a sprawuj¹cy dla nich msze œw. oraz dwukrotnie wizy-
tuj¹cy ich sufragan przemyski bp Tadeusz B³aszkiewicz. Porusze-
nie wœród strajkuj¹cych, jak i w ca³ym Rzeszowie, wywo³a³a za-
powiedŸ i przyjazd 27 stycznia 1981 r. Lecha Wa³êsy, a nastêpnie
cz³onków KKP NSZZ „Solidarnoœæ”. 

18 lutego 1981 r. podpisano porozumienia w Rzeszowie, na-
tomiast 20 lutego w Ustrzykach Dolnych. Wci¹¿ nie by³o zgody
rz¹du na rejestracjê rolniczych zwi¹zków zawodowych, ale
symboliczn¹ wymowê posiada³ fakt, ¿e dokumenty te podpisy-
wa³ w Rzeszowie Komitet Strajkowy dzia³aj¹cy w imieniu
Ogólnopolskiego Komitetu Za³o¿ycielskiego Zwi¹zku Zawodo-
wego Rolników Indywidualnych w sk³adzie: Jan Ku³aj, Kata-

rzyna Bielañska, Józef Œlisz, W³adys³aw Mazur, W³adys³aw ¯a-
biñski, Czes³aw Opolski, W³adys³awa Zagu³a, Józef Pelc, Jan
Anto³, Henryk Kazimierski, Jan Karuœ, Jerzy Ro¿d¿yñski, Hen-
ryk Cz¹stka, Artur Balazs, natomiast w Ustrzykach Dolnych
– Komitet Strajkowy dzia³aj¹cy w imieniu Komitetu Za³o¿yciel-
skiego Zwi¹zku Zawodowego Rolników Indywidualnych
w sk³adzie: Micha³ Pa³asz, Antoni Wojnarowicz, Jerzy Jankow-
ski, W³adys³aw Moskalik, Antoni Cycoñ, Józef Sabara, Mieczy-
s³aw Mazur, Krystyna Prokop-Kur, Mieczys³aw Barlewicz, Mie-
czys³aw Domaradzki, Edward Kluz, Leon Czaplicki, Stanis³aw
Twardy, Boles³aw Hulewicz, Kazimierz Ko³odziñski, Jan Paw-
lik, Wieñczys³aw Nowacki, Kazimierz Walczak, Jaros³aw Karu-
bin, Wies³aw Procyk, Jaros³aw Waszczuk, Zbigniew Biesiadec-
ki, Kazimierz Ryba, Urszula Poziomek. Na dokumentach znala-
z³y siê tak¿e podpisy przedstawicieli: KKP NSZZ „Solidarnoœæ”
- Lecha Wa³êsy i Bogdana Lisa, MKZ NSZZ „Solidarnoœæ” Rze-
szów - Antoniego Kopaczewskiego i J. Ogrodnika oraz Komisji
Rz¹dowej, której przewodniczy³ Andrzej Kaca³a.

Oddzia³ywanie etosu
porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich

Przywo³ane wydarzenia stanowi³y okazjê
do nag³oœnienia problemów polskiej wsi, a tak¿e
punkt zwrotny w konsolidacji œrodowiska dzia³a-
czy wiejskich, toruj¹c drogê m.in. do rejestracji
NSZZ RI „Solidarnoœæ” 12 maja 1981 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zwi¹zek ten
zosta³ zawieszony, a nastêpnie zdelegalizowany.
Dziêki opisanym doœwiadczeniom zaktywizowa-
na wczeœniej na wielu p³aszczyznach polska wieœ
doœwiadczy³a równie¿ zjednoczenia. Z dzisiej-
szej perspektywy mo¿na ponadto stwierdziæ, ¿e
strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, za-
warte tam porozumienia, a nastêpnie dzia³alnoœæ
Komisji ds. Realizacji Porozumieñ Rzeszowsko-
-Ustrzyckich stanowi³y wa¿ny etap w procesie
przygotowania programów opozycyjnych oraz
kszta³towania siê elit wywodz¹cych siê ze œrodo-
wisk wiejskich. Podczas rozmów okr¹g³ego sto-
³u, w czasie kampanii wyborczej w 1989 r. œrodo-
wisko to posiada³o konkretne osi¹gniêcia poli-
tyczne, propozycje i programy. Na jego czele sta-
nêli te¿ dzia³acze, obdarzeni poparciem spo³ecz-
nym, sprawdzeni w walce o demokracjê, a tak¿e
przygotowani do objêcia wa¿nych stanowisk po-
litycznych, rz¹dowych i samorz¹dowych w wol-
nej ju¿ Polsce.

Tomasz Bereza

Pos³uguj¹cy w Oleszycach (pow. lubaczowski, w la-
tach 1939 - 1941 rejon lubaczowski) ksi¹dz Józef Mrocz-
kowski w kronice parafialnej pod rokiem 1940, opisuj¹c
warunki ¿ycia i pracy w miejscowych ko³chozach, zanoto-
wa³ s³owa popularnej wówczas wœród ko³choŸników pio-
senki, która zapewne przywêdrowa³a do Oleszyc gdzieœ ze
wschodniej Ukrainy: A w ko³chozi ³uczsze ¿yt / Oden robyt,
sim ³e¿yt/ A jak so³nce prypecze / To toj siomej - utecze /
A w ko³chozi ³uczsze ¿yt / Je szczo kuszat, je szczo pyt / Ni ko-
rowy, ni swyni / A³e Stalin na stini. W wolnym t³umaczeniu -
tekst by³ mieszank¹ jêzyków rosyjskiego i ukraiñskiego - treœæ
piosenki by³a nastêpuj¹ca: A w ko³chozie lepiej ¿yæ / Jeden ro-
bi, siedmiu le¿y / A jak s³oñce przypiecze / To tej samej ucie-
cze / A w ko³chozie lepiej ¿yæ / Jest co zjeœæ, jest co piæ / Nie
ma krowy, ani œwini / Ale Stalin jest na œcianie.

W rzeczywistoœci widmo ko³chozów radoœci wœród ch³opów
nie wzbudza³o. Gdy na pocz¹tku lat trzydziestych w³adze so-
wieckie przeprowadzi³y przymusow¹ kolektywizacjê na Ukra-
inie, zakoñczy³a siê ona Wielkim G³odem z kilkoma milionami
zmar³ych z wycieñczenia oraz wcale nieodosobnionymi przy-
padkami kanibalizmu. Sowieci nie zd¹¿yli skolektywizowaæ
rolnictwa na okupowanych terenach Rzeczypospolitej. Zapo-
bieg³ temu niemiecki atak w niedzielê, 22 czerwca 1941 r. Kil-
ka lat póŸniej, ju¿ w Polsce Ludowej zagadnienie kolektywiza-
cji rolnictwa powróci³o jednak ze zwielokrotnion¹ si³¹.

W myœli spo³eczno-politycznej klasyków marksizmu-lenini-
zmu nastêpstwem kolektywizacji mia³a byæ likwidacja wyzy-
sku na wsi. Skupieni w kolektywnych gospodarstwach ma³o-
i œredniorolni ch³opi mieli siê skutecznie oprzeæ konkurencji
du¿ych gospodarstw towarowych. Realizatorzy kolektywizacji

w Zwi¹zku Sowieckim (lata 30. XX w.) chêtnie odwo³ywali siê
do owych rozwa¿añ teoretycznych, aczkolwiek przyœwieca³y
im zgo³a inne cele. Kolektywizacja wsi by³a jednym z elemen-
tów in¿ynierii spo³ecznej. Umo¿liwia³a rozci¹gniêcie kontroli
nad ch³opami, którzy dotychczas – dziêki posiadaniu w³asnego
warsztatu pracy – skutecznie unikali kurateli pañstwa. Osta-
teczne przejêcie w³adzy przez komunistów w pañstwach po³o-
¿onych na wschód od £aby nast¹pi³o na prze³omie
lat 1947/1948. Likwidacja pluralizmu politycznego zapocz¹t-
kowa³a proces przyspieszonych zmian, których efektem mia³o
byæ przyjêcie sowieckich wzorców we wszystkich dziedzinach
¿ycia. Ustrój pañstw „demokracji ludowej” mia³ byæ wiern¹ ko-
pi¹ modelu sowieckiego. Dzia³ania na tym polu nadzorowa³
sam Józef Stalin. W lipcu 1948 r. podczas plenum KC PPR
z obszernym referatem na temat roli w³asnoœci prywatnej
w polskiej gospodarce wyst¹pi³ Hilary Minc. Dokona³ on wów-
czas podzia³u prywatnej czêœci gospodarki na sektory: kapitali-
styczny i drobnotowarowy. Do sektora kapitalistycznego zali-
czy³ m.in.: nastawione na wysokotowarow¹ produkcjê du¿e go-
spodarstwa ch³opskie, których liczbê okreœla³ na oko³o 10 proc.
ogó³u gospodarstw rolnych. Pozosta³¹ czêœæ stanowi³y, zalicza-
j¹ce siê do sektora drobnotowarowego, gospodarstwa ma³o-
i œredniorolnych ch³opów. Powo³uj¹c siê na pogl¹dy Leni-
na o permanentnym odradzaniu siê kapitalizmu, zapowiedzia³
przekszta³cenie gospodarki towarowej w gospodarkê socjali-
styczn¹. Proces przebudowy ustroju rolnego oficjalnie uzasad-
niano chêci¹ ochrony interesów ch³opa ma³o- i œredniorolnego
przed zakusami „ku³aków”, czyli bogatych ch³opów i mia³ siê
dokonaæ w ogniu „walki klasowej”. 

Kim by³ „ku³ak”? Definicja Minca mówi¹ca, ¿e kapitalist¹
wiejskim jest ten, kto „¿yje z wyzysku innych ch³opów” by³a dla
partyjnego aktywu pojêciem abstrakcyjnym i niewiele mówi¹-
cym. Dzia³acze partyjni woleli operowaæ konkretami. Wyznacz-
nikiem „ku³actwa” sta³a siê wielkoœæ gospodarstwa, a jego dol-
n¹ granicê pocz¹tkowo okreœlano na 15 ha. Praktyka stosowa-
na w terenie znacznie odbiega³a od wytycznych KC PZPR.

Za znamiê „ku³actwa” uznawano wiêc nie tylko fakt wykorzy-
stywania si³y najemnej czy wielkoœæ gospodarstwa, lecz nawet
posiadanie pary koni. Praktycznie ka¿dy gospodarz, który ¿y³
w miarê dostatnio i przyk³adnie gospodarowa³, móg³ zostaæ
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Widmo ko³chozów



pos¹dzony o „ku³actwo”. W efekcie do grupy tej zaliczano na-
wet 4-hektarowych gospodarzy. Likwidacja wyzysku na wsi
mog³a nast¹piæ jedynie poprzez masowe organizowanie siê „wy-
zyskiwanych” w rolnicze spó³dzielnie produkcyjne. W tej swo-
iœcie rozumianej trosce o ch³opów zdecydowano siê umo¿liwiæ
im wybór najbardziej dogodnej formy wspólnego gospodarowa-
nia. Na pocz¹tku 1949 r. przedstawione zosta³y trzy typy statu-
tów spó³dzielni, wówczas podjêto równie¿ akcjê kolektywiza-
cyjn¹, oficjalnie opart¹ na zasadach dobrowolnoœci.

Ch³opi nie dali siê zwieœæ u¿ywanemu przez w³adze termino-
wi „spó³dzielczoœæ”, a ich stosunek do ko³chozów by³ zdecydo-
wanie negatywny. Wp³yw na tak¹ postawê mia³a zarówno wie-
dza, jak¹ czerpali z prasy ludowej jeszcze w latach trzydzie-
stych, jak równie¿ doœwiadczenia tych mieszkañców wsi, któ-
rzy zakosztowali sowieckiej okupacji w latach 1939-1941. Za-
lecenia centrali, narzucaj¹ce osi¹ganie konkretnych wskaŸni-
ków uspó³dzielczenia wsi, sta³y w sprzecznoœci z g³oszonym
oficjalnie has³em dobrowolnoœci. Decydenci partyjni szczebla
powiatowego stawali przed alternatyw¹ przestrzegania zasady
dobrowolnoœci przy tworzeniu gospodarstw spó³dzielczych, co
grozi³o klêsk¹ planów kolektywizacji i w rezultacie degradacj¹
w partyjnej hierarchii, lub tworzenia spó³dzielni z u¿yciem
przymusu. Wybór pad³ na to drugie rozwi¹zanie. W likwidowa-
niu oporu ch³opów wykorzystywano Urz¹d Bezpieczeñstwa,
niekiedy równie¿ tzw. Brygady Lekkiej Kawalerii ze Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej. Z up³ywem czasu miejsce prostackiego za-
straszania zaj¹³ bardziej wyrafinowany szanta¿ oraz presja eko-
nomiczna wobec indywidualnych gospodarstw: progresywny
system podatkowy i podobnie skonstruowany system dostaw
obowi¹zkowych. Do lata 1956 r. na terenie województwa rze-
szowskiego utworzono 385 spó³dzielni produkcyjnych.

Kolektywizacyjna zadyszka
Pod koniec 1953 roku nast¹pi³ spadek tempa uspó³dzielczania,
który utrzyma³ siê praktycznie do roku 1956. Przyczyn tego zja-
wiska by³o kilka: pogarszaj¹ca siê sytuacja aprowizacyjna kraju
(wrêcz widmo g³odu), zmuszaj¹ca do zmian w polityce rolnej;
ujawnianie kolejnych przyk³adów „wypaczeñ” przy tworzeniu
spó³dzielni; narastaj¹ca „odwil¿” po œmierci Stalina. Na prze³o-
mie lata i jesieni 1956 r. nast¹pi³o os³abienie represyjnoœci apa-
ratu bezpieczeñstwa. Oddolne inicjatywy demonta¿u stalinow-
skiego porz¹dku na wsi mog³y zakoñczyæ siê sukcesem. Gdy
na VIII Plenum KC PZPR (19-21 X 1956 r.) W³adys³aw Gomu³-
ka podda³ krytyce politykê roln¹ lat 1948-1956, sugeruj¹c mo¿-
liwoœæ rozwi¹zania nierentownych gospodarstw spó³dzielczych,
ch³opi odebrali jego przemówienie jako sygna³ do likwidacji
ko³chozów. Nast¹pi³a gwa³towna i oddolna dekolektywizacja.
W ci¹gu dwóch miesiêcy, w skali kraju rozwi¹za³o siê ponad 8
tysiêcy spó³dzielni produkcyjnych; 31 XII 1956 r. pozosta³y za-

ledwie 1534. Sukces spontanicznej dekolektywizacji w 1956 r.
nie oznacza³ bynajmniej zakoñczenia walki o utrzymanie pry-
watnej w³asnoœci w polskim rolnictwie.

Widmo kolektywizacji powraca
Pocz¹wszy od 1974 r., a wiêc ju¿ w epoce Gierka, zaczê³y siê
pojawiaæ symptomy powrotu do koncepcji „uspo³ecznionego”
rolnictwa. W referacie programowym, wyg³oszonym pod-
czas VII Zjazdu PZPR (grudzieñ 1975 r.) Edward Gierek
uzna³, ¿e procentowy wzrost sektora socjalistycznego w u¿yt-
kowaniu gruntów rolnych oraz œrodków produkcji jest zjawi-
skiem korzystnym. Ostateczny cel mia³y u³atwiæ regulacje
prawne. W paŸdzierniku 1977 r. Sejm PRL przyj¹³ ustawê
o zaopatrzeniu emerytalnym rolników, która nak³ada³a na rol-
ników obowi¹zek uiszczania sk³adek emerytalnych, nie gwa-
rantuj¹c zarazem wyp³aty œwiadczeñ emerytalnych (m.in.

za spraw¹ wymogu sprzeda¿y produktów rolnych o wartoœci
nie mniejszej ni¿ 15 tys. z³ w ci¹gu roku, przez okreœlon¹ licz-
bê lat). Ustawa stwarza³a mo¿liwoœæ przejmowania gospo-
darstw rolnych przez pañstwo m.in. w przypadkach „niskiego
poziomu produkcji rolnej” lub gdy wyznaczony nastêpca nie
spe³nia³ „warunków do przejêcia gospodarstwa rolnego”. Tym
samym od¿y³o widmo kolektywizacji, nie daj¹c spokoju rolni-
kom niczym mityczny miecz Damoklesa. Nic wiêc dziwnego,
¿e ¿¹danie zagwarantowania nienaruszalnoœci ch³opskiej zie-
mi by³o jednym z najwa¿niejszych postulatów ruchu zwi¹zko-
wego na polskiej wsi prze³omu lat siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych XX wieku. 

Pochodzenie zamieszczonego w artykule cytatu: ks. J. Mrocz-
kowski, Oleszyce 1939-1947 (cz. II), „Jaros³awski Kwartalnik
Armii Krajowej” 1995, nr 17.

Dr hab. Mariusz Krzysztofiñski 

Mijaj¹cych 40 lat od wybuchu strajków w Ustrzykach Dolnych
i Rzeszowie oraz podpisania porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich
mobilizuje do przypomnienia roli, jak¹ odegra³ w tych wydarze-
niach Koœció³ katolicki zarówno w skali ca³ego kraju, jak i w gra-
nicach ówczesnej diecezji przemyskiej. W tym kontekœcie posta-
ci¹ symboliczn¹ pozostaje bp. Ignacy Tokarczuk, który wspiera³
dzia³aczy NSZZ RI „Solidarnoœæ” na wszystkich etapach istnienia
tego zwi¹zku. Wtedy, gdy walczono z rz¹dz¹cymi o rejestracjê nie-
zale¿nych zwi¹zków zawodowych rolników, podczas stanu wojen-
nego, gdy zarejestrowany ju¿ zwi¹zek zdelegalizowano, a tak¿e
póŸniej, gdy w 1989 r. wraca³ on do legalnej dzia³alnoœci.

Polska po³udniowo-wschodnia zajmuje wa¿ne miejsce
na mapie oporu spo³ecznego w czasach PRL. Szczególnie istot-
n¹ rolê odegra³ na tym terenie niezale¿ny ruch ch³opski. Wp³yw
na postawy mieszkañców wsi mia³y przywi¹zanie do ziemi oraz
pielêgnowana wiara i autorytet Koœcio³a, niezwykle silny w ro-
dzinach ch³opskich. W 1965 r. rolnicy z diecezji przemyskiej
zyskali wyj¹tkowego sojusznika w osobie bp. Ignacego Tokar-
czuka, pochodz¹cego z rodziny ch³opskiej spod Zbara¿a. Hie-
rarcha ten, nazywany w okresie studiów seminaryjnych Wito-
sem w sutannie, jak sam przyznawa³, chcia³ byæ kap³anem pra-
cuj¹cym wœród „najbardziej krzywdzonych i niedocenionych,
tj. ludnoœci wiejskiej i robotniczej w miastach”. Odnosz¹c siê
do kwestii ch³opskiej, w jednej ze swoich notatek zawar³ nastê-
puj¹c¹ refleksjê: „Zapytajmy siebie, czy do dyskryminacji wsi,
któr¹ obserwujemy, my siê nie przyczyniamy? Bo dyskrymina-
cja spo³eczna wsi jest faktem. […] Czy my temu zmêczonemu,
utrudzonemu ch³opu zbli¿amy œwi¹tyniê, kaplicê? Czy mo¿e-

my powiedzieæ, ¿e jesteœmy w porz¹dku, jeœli tolerujemy fakt,
¿e ch³op ma kilkanaœcie kilometrów do koœcio³a, przy dzisiej-
szej ³atwoœci budowania?”.

Wsparcie i zrozumienie, jakimi bp Tokarczuk darzy³ ludnoœæ
wiejsk¹, znalaz³y wyraz m.in. w jego determinacji w zakresie
budowy koœcio³ów nawet bez wymaganych wówczas pozwo-
leñ. Podejmuj¹c dzia³ania w tym zakresie, ordynariusz przemy-
ski prze³amywa³ barierê strachu przed w³adzami komunistycz-
nymi oraz integrowa³ lokaln¹ spo³ecznoœæ. ¯yczliwoœæ i otwar-
toœæ na potrzeby religijne ludnoœci zamieszkuj¹cej tereny wiej-
skie, jak równie¿ zrozumienie dla potrzeb i wymagañ rolnictwa
w po³¹czeniu z przekonaniem, ¿e komunizm jest z³em, sprawi-
³y tak¿e, ¿e bp I. Tokarczuk sta³ siê osob¹ bardzo wa¿n¹ dla ro-
dz¹cego siê w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych niezale¿-
nego ruchu ch³opskiego.

Sukces robotników, którzy swoj¹ determinacj¹ wymusili
na rz¹dz¹cych rejestracjê NSZZ „Solidarnoœæ” mobilizowa³
do dzia³añ w podobnym zakresie tak¿e œrodowiska wiejskie. Wy-
buch 29 grudnia 1980 r. strajku w Ustrzykach Dolnych, a potem
jego rozszerzenie 2 stycznia 1981 r. o strajk w Rzeszowie sta³y
siê dobitnym wyrazem pragnieñ rolników, by posiadaæ równie¿
w³asne niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. Wieñczys³aw Nowacki,
jeden z liderów strajku w Ustrzykach Dolnych, przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia w 1980 r. z³o¿y³ wizytê bp. I. Tokarczukowi.
Zrelacjonowa³ j¹ nastêpuj¹co: Powiedzieliœmy biskupowi, ¿e
chcemy rozpocz¹æ strajk, gdy¿ jesteœmy przez w³adze represjono-
wani. (…) Biskup nas wys³ucha³, potem zachêci³, radzi³ jednak,
aby zacz¹æ strajk po Nowym Roku. Tak siê jednak nie sta³o. Gdy
rozpocz¹³ siê strajk w Ustrzykach Dolnych, W. Nowacki pojawi³
siê ponownie w Przemyœlu i jak wspomina, podczas tamtej wizy-
ty powiedzia³em Biskupowi, ¿e rozpoczêliœmy strajk, ¿e nie wie-

my, ile wytrwamy, ¿e nie mamy funduszy. Biskup powiedzia³, ¿e-
by go na bie¿¹co informowaæ. Przekaza³ nam wtedy pieni¹dze.
To by³o ok. 10 tys. z³otych w banknotach po 50 i 100 z³.

Wsparcie dla strajkuj¹cych w Ustrzykach Dolnych i Rzeszo-
wie wyra¿ali duszpasterze ca³ego Koœcio³a katolickiego w Pol-
sce. Szczególne znaczenie w tym wzglêdzie mia³o spotkanie
kard. Stefana Wyszyñskiego z rolnikami w Warszawie 6 lute-
go 1981 r. Prymas Polski w jednoznaczny sposób po raz kolejny
stwierdzi³ wtedy, ¿e tworzenie niezale¿nych zwi¹zków zawodo-
wych nale¿y do ich podstawowych praw. W niedzielê, 8 lute-
go 1981 r., Komitet Strajkowy w Rzeszowie wys³a³ telegram
do Jana Paw³a II, w którym prosi³ o modlitwê w intencji „uzna-
nia nale¿nych (…) praw do zrzeszania siê i ¿ycia w godnoœci pra-
cy dla dobra narodu polskiego, który od wieków ¿ywimy i broni-
my”. Dwa dni póŸniej komunikat popieraj¹cy strajkuj¹cych rol-
ników, podpisany m.in. przez kard. S. Wyszyñskiego, kard. Fran-
ciszka Macharskiego i bpa I. Tokarczuka, wyda³a Rada G³ów-
na Konferencji Episkopatu Polski. W komunikacie tym stwier-
dzano m.in.: „Wadliwa polityka rolna prowadzona przez wiele
dziesiêcioleci doprowadzi³a do niebezpieczeñstwa g³odu w na-
szym kraju. Koœció³ od dawna przestrzega³ przed tym niebezpie-
czeñstwem. Naprawa szkód wyrz¹dzonych wsi polskiej bêdzie
procesem d³ugotrwa³ym i domaga siê wysi³ków zarówno ze stro-
ny rolników, jak i ze strony w³adz, a tak¿e mieszkañców miast.
W pierwszym rzêdzie trzeba rolnikom zagwarantowaæ pewnoœæ
w³asnoœci uprawianej ziemi i uznaæ ich prawo do swobodnego
zrzeszenia siê zawodowego. Prawo rolników do swobodnego
zrzeszania siê zgodnie z ich wol¹ i potrzebami, niezale¿nie od ist-
niej¹cych zrzeszeñ, jest prawem naturalnym. Istnienie takich
zrzeszeñ zawodowych rolników jest - jak uczy Ojciec Œwiêty
Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra - wprost konieczne, gdy¿
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Duchowieñstwo diecezji przemyskiej wobec strajków ch³opskich
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie



u³atwiaj¹ one rolnikowi korzystanie z postêpów nauki i techniki
i walkê o w³aœciwe kszta³towanie siê cen produktów rolnych”. 
W czasie strajku pos³ugê duszpastersk¹ w Rzeszowie i Ustrzy-
kach Dolnych pe³ni³o co najmniej 38 duchownych diecezji
przemyskiej. Wœród nich byli m.in.: bp. pomocniczy diecezji
przemyskiej Tadeusz B³aszkiewicz, o. Jan Kanty Bartnik, ks.
Józef Sondej, ks. Stanis³aw S³owik, ks. Stanis³aw Be³za, ks.
Ireneusz Folcik, ks. Franciszek Ko³odziej, ks. Stanis³aw Fo³ta,
ks. Adolf Kowal, ks. Józef Mucha, ks. Jan St¹czek, ks. Jan Ja-
kubowski. W dni powszednie msze by³y odprawiane zazwy-
czaj o godz. 7, a w niedziele i œwiêta o godz. 8 rano. Sta³ymi
elementami wyposa¿enia sali konferencyjnej WRZZ w Rze-
szowie by³y o³tarz oraz umieszczony na œcianie obraz Matki
Bo¿ej. We mszach uczestniczyli tak¿e klerycy z Wy¿szego Se-
minarium Duchownego w Przemyœlu. Byli to m.in. obecni bp
Marian Rojek - ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej
oraz ksiê¿a Kazimierz Rojek i W³adys³aw Kret.

Odwiedzaj¹c strajkuj¹cych, 23 stycznia 1981 r. bp T.
B³aszkiewicz odprawi³ dla nich mszê i wyg³osi³ kazanie.

PóŸniej rozmawia³ z rolnikami, którzy dziêkowali mu, ¿e
„pokrzepi³ ich na duchu i doda³ si³y i wiary w zwyciêstwo”.
Po raz kolejny przyby³ on do strajkuj¹cych w Rzeszowie 17
lutego 1981 r. Przekaza³ wtedy Komisji Rz¹dowej postulaty
Koœcio³a, w których domagano siê: wyra¿enia zgody na wy-
drukowanie 180 tys. katechizmów, umo¿liwienia dzieciom
i m³odzie¿y udzia³u we mszach i nabo¿eñstwach na kolo-
niach, zwrotu obiektów zabranych Koœcio³owi przez pañ-
stwo, wycofania ze szkó³ przedmiotu przysposobienie do ¿y-
cia w rodzinie, umo¿liwienia ¿o³nierzom s³u¿by zasadniczej
oraz wiêŸniom udzia³u w praktykach religijnych. Jeden
z TW w swoim doniesieniu w nastêpuj¹cy sposób charakte-
ryzowa³ wp³yw Koœcio³a na strajk w Rzeszowie: „Na pod-
stawie moich obserwacji oceniam, ¿e strajk ten dawno by siê
rozlecia³, gdyby nie dwa elementy w nim: religia (ca³a opra-
wa, msze, kazania, pieœni itp.) oraz nagromadzony gniew
do przesz³oœci”.

W Ustrzykach Dolnych msze dla strajkuj¹cych odprawia³
ks. Stanis³aw Surmacz. Po 14 stycznia 1981 r. strajkuj¹cych

tam rolników wspiera³ tak¿e ks. Kazimierz Kaczor. Nato-
miast we wstêpnej fazie rozmów z delegacj¹ rz¹dow¹ 3 lute-
go 1981 r. uczestniczy³ w Ustrzykach Dolnych ks. Stanis³aw
Matu³a. W czêœci parafii diecezji przemyskiej prowadzono
równie¿ zbiórkê ¿ywnoœci dla strajkuj¹cych.

Podpisane 18 lutego 1981 r. w Rzeszowie porozumie-
nie zawiera³o tak¿e szereg postulatów zwi¹zanych z do-
stêpem do pos³ug religijnych i budownictwem sakral-
nym. Dwa dni póŸniej parafowano porozumienie
w Ustrzykach Dolnych. W³adze zobowi¹za³y siê w nim
m.in. do wyra¿enia zgody na budowê koœcio³a w tej
miejscowoœci. Po zakoñczeniu strajku w Rzeszowie,
po porannej mszy rolnicy procesyjnie przeszli do koœcio-
³a farnego, gdzie odœpiewano hymn dziêkczynny Ciebie
Boga wys³awiamy. Sukces, który odnieœli strajkuj¹cy
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, nie by³by mo¿liwy
bez wsparcia NSZZ „Solidarnoœæ”, wielu ludzi. W tym
byciu ze strajkuj¹cymi rolnikami Koœció³ katolicki ode-
gra³ niew¹tpliwie rolê wyj¹tkow¹.

Dr Janusz Borowiec

Presja wywierana na rz¹dz¹cych w zakresie realizacji porozu-
mieñ zawartych w 1981 r. w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych
sta³a siê jednym z czynników aktywizuj¹cych mieszkañców
wsi i dzia³aczy NSZZ RI „Solidarnoœæ”. W ten równie¿ sposób
strajki i porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie ujawnia³y swój
wp³yw na efekty walki spo³eczeñstwa polskiego o podstawowe
prawa w latach osiemdziesi¹tych XX w.

Realizacja porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich
przed 13 grudnia 1981 r.
W myœl porozumieñ rzeszowsko-
-ustrzyckich Ogólnopolski Komitet
Za³o¿ycielski NSZZ RI „Solidarnoœæ”
w marcu 1981 r. w Poznaniu zatwier-
dzi³ 25 cz³onków Komisji ds. Realiza-
cji Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyc-
kich. W komisji znaleŸli siê: Stanis³aw
Wnuk, Andrzej Sygu³a, Zygfryd Ku-
dlaszyk, Henryk Kazimierski, Cze-
s³aw Opolski, Leszek Kamola, Artur
Balazs, Józef Chwa³a, Andrzej Maj-
chrzak, Józef Œlisz, Franciszek Ma-
œlanka, Józef Mazur, Józef G³uszek,
Jan Ku³aj, Wieñczys³aw Nowacki,
Sylwester Bagiñski, Jan Sikoñ, Lubo-
mir Szarek, Mieczys³aw Trochimiuk,
Witold Hatka, Bernard Dêbowski, Al-
fons Spycha³a, Jan Kosicki. Z ramie-
nia KKP NSZZ „Solidarnoœæ” do ko-
misji dokooptowani zostali tak¿e An-
toni Kopaczewski i Bogdan Lis. 

Podczas posiedzenia 4 kwietnia 1981
r. w Rzeszowie cz³onkowie komisji
omówili rz¹dowe projekty ustaw o scalaniu, rekultywacji
i ochronie gruntów oraz ustalili najwa¿niejsze tematy do roz-
mów z komisj¹ rz¹dow¹. Okreœlili tak¿e zasady dzia³ania ko-
misji, sekretariatu z siedzib¹ w Rzeszowie oraz wybrali Bog-
dana Duchania na sekretarza komisji. Funkcjê tê od paŸdzier-
nika 1981 r. pe³ni³ nastêpnie Józef Fr¹czek. Pierwsze rozmowy
z przedstawicielami ówczesnej w³adzy komisja przeprowadzi-
³a 22 kwietnia 1981 r. w Warszawie. Jan Szczepañski, prze-
wodnicz¹cy Komisji Sejmowej ds. Realizacji Porozumieñ
Spo³ecznych, oœwiadczy³ wówczas, ¿e porozumienia rzeszow-
sko-ustrzyckie bêd¹ traktowane tak jak porozumienia podpisa-
ne w Gdañsku, Szczecinie i Jastrzêbiu. Zarejestrowanie NSZZ
RI „Solidarnoœæ” 12 maja 1981 r. przez S¹d Wojewódzki
w Warszawie stanowi³o realizacjê najwa¿niejszego postulatu
strajków ustrzycko-rzeszowskich, jednoczeœnie jednak rz¹d
opóŸnia³ powo³anie swojej komisji do rozmów z rolnikami.
Do pierwszego spotkania obu komisji dosz³o dopiero 6 lip-
ca 1981 r. Podczas kolejnych negocjacji stwierdzono, ¿e bilans
realizacji porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich jest bardzo
skromny, poniewa¿ z 41 punktów tych porozumieñ jedynie 13
zosta³o wprowadzonych w ¿ycie lub bliskich jest finalizacji.
Dotyczy³y one kwestii zwi¹zanych z gospodark¹ ziemi¹, inwe-
stycji rolnych, zaopatrzenia wsi oraz administracji gmin.
W trakcie nastêpnych spotkañ obu komisji dyskutowano na te-
mat zasad ubezpieczeñ upraw i zwierz¹t, nienaruszalnoœci in-
dywidualnych gospodarstw rolnych, demokratycznych wybo-
rów do samorz¹du wiejskiego oraz warunków bytowych
mieszkañców wsi. Wprowadzenie stanu wojennego przez re-
¿im Wojciecha Jaruzelskiego w grudniu 1981 r. przerwa³o dia-
log spo³eczny i realizacjê kolejnych zapisów porozumieñ.

Obchody rocznicowe porozumieñ
rzeszowsko-ustrzyckich w latach 1983-1989 
Po wprowadzeniu stanu wojennego dzia³acze podziemnych
struktur NSZZ RI „Solidarnoœæ” utworzyli Ogólnopolski Komi-
tet Oporu Rolników, drukowali i kolportowali podziemne wy-
dawnictwa, korzystali równie¿ z mo¿liwoœci dzia³ania, jakie
stwarza³y powstaj¹ce od 1982 r. struktury Duszpasterstwa Rolni-
ków. Nawi¹zuj¹c do zwyczaju organizowania nabo¿eñstw rocz-
nicowych przez podziemie robotnicze, równie¿ dzia³acze wiejscy
postanowili corocznie organizowaæ podobne obchody z okazji
podpisania porozumieñ w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych.

Pierwsze takie obchody zosta³y zorganizowane 19 lutego 1983 r.
w koœciele farnym w Rzeszowie z okazji drugiej rocznicy podpi-
sania porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich. W uroczystoœci tej
udzia³ wziê³y delegacje podziemnych struktur NSZZ RI „Solidar-
noœæ” z województw rzeszowskiego, przemyskiego, tarnowskie-
go i kroœnieñskiego. Mszê œw. odprawi³ ks. Stanis³aw S³owik,
który podczas kazania podkreœli³ rangê zawodu rolnika, zwraca-
j¹c uwagê na prawo rolników do zrzeszania siê w wolnych
zwi¹zkach zawodowych. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa lokalne
w³adze urz¹dzi³y pokaz si³y na ulicach otaczaj¹cych koœció³, gru-
puj¹c znaczn¹ liczbê funkcjonariuszy MO i SB. W trzeci¹ rocz-
nicê podpisania porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich, 18 lute-
go 1984 r., dzia³acze podziemnych struktur spotkali siê u ks. Ja-
na Jakubowskiego w Soninie. W nastêpstwie dzia³añ operacyj-
nych oraz rozmów ostrzegawczych z uczestnikami spotkania,
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy SB, nie odprawiono
jednak planowanej na nastêpny dzieñ mszy w farze w Rzeszowie.

W styczniu 1985 r. dzia³acze rzeszowskiego OKOR zwrócili
siê do sygnatariuszy porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich
z odezw¹ o ocenê realizacji umów zawartych w 1981 r. W od-
powiedzi na ten apel po mszy odprawionej 17 lutego 1985 r.
w koœciele NSPJ w Rzeszowie z okazji czwartej rocznicy pod-
pisania porozumieñ w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych wzno-
wiono dzia³alnoœæ Komisji ds. Porozumieñ Rzeszowsko-
-Ustrzyckich. Ze wzglêdu na brak realizacji porozumieñ przez
stronê rz¹dow¹ powo³ano tak¿e szeœcioosobow¹ Grupê Robo-
cz¹, w sk³ad której weszli: J. Œlisz, Gabriel Janowski, A. Balazs,
Henryk Cz¹stka, Katarzyna Bielañska oraz J. Fr¹czek. Warto
wspomnieæ, ¿e w tych uroczystoœciach udzia³ wziê³o blisko ty-
si¹c dzia³aczy wiejskich z ca³ej Polski. Komisja ds. Porozumieñ

Rzeszowsko-Ustrzyckich przypomina³a o swoim istnieniu tak-
¿e podczas kolejnych uroczystoœci jubileuszowych. 16 lute-
go 1986 r. podczas narady dzia³aczy opozycyjnych J. Œlisz za-
uwa¿y³, ¿e komisja nie zosta³a formalnie rozwi¹zana przez rz¹-
dz¹cych. W zwi¹zku z tym jej przedstawiciele zwrócili siê
do Urzêdu Rady Ministrów z kolejnymi postulatami dotycz¹cy-
mi: ustalania wysokoœci rent dla rolników, zaprzestania dyskry-
minacji ch³oporobotników, zmiany zasad przekazywania go-
spodarstw rolnych oraz wyp³aty zasi³ków chorobowych i renty
rodzinie w przypadku œmierci w³aœciciela gospodarstwa.

W lutym 1987 r. podczas uroczystoœci z okazji szóstej rocz-
nicy podpisania porozumieñ przewodnicz¹-
cy komisji J. Œlisz przedstawi³ sprawozda-
nie z jej dzia³alnoœci oraz omówi³ trudn¹ sy-
tuacjê w rolnictwie, spowodowan¹ brakiem
podstawowych œrodków produkcji, wzro-
stem cen na maszyny rolnicze oraz podwy¿-
szeniem sk³adek emerytalnych. W trakcie
tego spotkania prof. Andrzej Stelmachow-
ski, przewodnicz¹cy Fundacji Rolniczej
Episkopatu Polski, podkreœla³, jak wiele
uda³o siê ju¿ osi¹gn¹æ rolnikom indywidual-
nym, zachêca³ równie¿ do dalszej determi-
nacji i konsekwencji w dzia³aniu. Okaza³a
siê ona konieczna tym bardziej, ¿e 25 lute-
go 1987 r. wicedyrektor Wydzia³u Spo³ecz-
no-Administracyjnego Urzêdu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie wyda³ decyzjê o zakazie
dalszej dzia³alnoœci Komisji ds. Realizacji
Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich.
W uzasadnieniu stwierdzi³ on, ¿e dotych-
czasowe funkcjonowanie komisji by³o
sprzeczne z obowi¹zuj¹cym prawem oraz
stanowi zagro¿enie bezpieczeñstwa, spoko-
ju i porz¹dku publicznego. J. Œlisz odmówi³

uznania tej decyzji, stwierdzaj¹c, ¿e zosta³a ona wydana bez-
prawnie. Przypomnia³ tak¿e, ¿e komisja reprezentuj¹ca rolni-
ków zosta³a powo³ana na podstawie porozumieñ zawartych po-
miêdzy komisj¹ rz¹dow¹ a komitetem strajkowym, a wiêc wo-
jewoda nie jest uprawniony do jej rozwi¹zania. Cz³onkowie
komisji spotykali siê tak¿e w trakcie kolejnych dwóch uroczy-
stoœci rocznicowych zwi¹zanych z podpisaniem porozumieñ
rzeszowsko-ustrzyckich, organizowanych tradycyjnie równie¿
w Rzeszowie. Relacjonuj¹c dzia³alnoœæ komisji w lutym 1988 r.
J. Œlisz pokreœli³, ¿e rz¹d zrealizowa³ zawarte w porozumie-
niach postulaty tylko w 30 procentach, natomiast J. Fr¹czek
omówi³ wykorzystanie funduszy z fundacji koœcielnej i krajów
zachodnich. W lutym 1989 r. w uroczystoœciach zorganizowa-
nych w koœciele NSPJ w Rzeszowie uczestniczyli delegaci
z ponad czterdziestu województw. W trakcie tego spotkania
odby³a siê m.in. konferencja prasowa cz³onków Podzespo³u
Okr¹g³ego Sto³u ds. Rolnictwa strony solidarnoœciowej: J. Œli-
sza, A. Balazsa, Edwarda Ma³eckiego, Edward Lipca, Ja-
na Beszty-Borowskiego, Janusza Ro¿ka i Antoniego Tokarczu-
ka. W konferencji udzia³ wziê³o ponad osiemdziesiêciu dzien-
nikarzy krajowych i zagranicznych. Komisja ds. Realizacji Po-
rozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich wesz³a tym samym w ko-
lejn¹ fazê dzia³alnoœci w okresie, w którym nastêpowa³y ju¿
zmiany ustrojowe, a tak¿e procesy przekszta³cenia dotychcza-
sowego modelu gospodarczego kraju. 

Realizacja i obchody porozumieñ rzeszowsko-ustrzyckich w latach 1981-1989

iz 136


	NFHGSN0218s011
	NFHGSN0218s012
	NFHGSN0218s013
	NFHGSN0218s014

