
Czynniki pozytyw

ne

WIEŚ PODCZAS
„DEKADY GIERKA”
podniesienie cen skupu zwierząt 
rzeźnych i mleka (1971)

zniesienie obowiązkowych
dostaw (1972)

zrównanie rolników indywidualnych 
z pracownikami w dostępie
do publicznego lecznictwa (1972)

system kontraktacji zapewniający 
zbyt produktów rolniczych

państwowe (bezpłatne) doradztwo 
rolnicze i zootechniczne

preferencje w finansowaniu
i zaopatrzeniu w środki produkcji
dla Państwowych Gospodarstw
Rolnych (PGR) i Spółdzielni Kółek
Rolniczych (SKR)

przypadki odbierania ziemi rolnikom na 
rzecz gospodarstw ,,uspołecznionych”

uzależnienie dostępu do środków 
produkcji i usług od decyzji lokalnej 
administracji (możliwość dyskrymino-
wania osób niewygodnych dla władzy)

ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
oraz innych świadczeniach
dla rolników i ich rodzin (1977)

ograniczenia budownictwa sakralnego

Komitet Obrony Robotników 
(KOR) 1976, później Komitet 
Samoobrony Społecznej 
(KSS) „KOR” 1977

Ruch Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela (ROPCiO) 1977

szykanowani rolnicy uzy-
skują wsparcie organizacji 
opozycyjnych, często ich 
problemy nagłaśniane są 
przez Radio Wolna Europa

INTEGRACJA:
Ośrodek Myśli Ludowej (War-

szawa 1979) – skupiał działaczy 
ruchu ludowego i niezależnych 
środowisk rolniczych oraz KOR 
(22 osoby), łączyło ich dążenie 

do obrony rolnictwa indywidu-
alnego i samorządności wsi, ale 

różniły programy osiągnięcia 
tego celu

dawni działacze PSL

Klub Seniorów Ruchu 
Ludowego przy ZSL – 
krytyka ustawy eme-
rytalnej, usunięcie 
z ZSL

Zakazy budowy obiektów 
sakralnych integrują spo-
łeczność lokalną w walce
z władzą

Prymas Stefan Wyszyński, 
wielu biskupów i probosz-
czów wspiera żądania spo-
łeczności wiejskich

Wybór kardynała Karola 
Wojtyły na papieża (1978)
i pielgrzymka Jana Pawła II 
do Polski (1979)
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Powstanie częściowo jawnie

działających organizacji

opozycyjnych

NIEZALEŻNE
INICJATYWY NA WSI:

PISMA „,DRUGIEGO OBIEGU” DLA ROLNIKÓW:
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gospodarstwa indywidualne

Źródło: Mały rocznik statystyczny 1980, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1980

PGR

kółka rolniczespółdzielnie produkcyjne

ZMIANY KORZYSTNE 
DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH  NASTĄPI-

ŁY NA POCZĄTKU DEKADY GIERKA. OD 1974 R. WYRAŹNE BYŁO 
DĄŻENIE DO „USPOŁECZNIENIA” ROLNICTWA, CO BUDZIŁO NIEPOKÓJ I 

WYWOŁYWAŁO PROTESTY. GŁÓWNYM PUNKTEM ZAPALNYM STAŁY SIĘ 
NIEKTÓRE Z ZAPISÓW USTAWY EMERYTALNEJ NAKŁADAJĄCEJ NA ROLNI-
KÓW OBOWIĄZEK PŁACENIA SKŁADEK Z JEDNOCZESNYM UZALEŻNIENIEM 

ŚWIADCZENIA OD SPRZEDAŻY PRODUKTÓW JEDNOSTKOM GOSPODARKI 
USPOŁECZNIONEJ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ PRZEJMOWANIE 

GOSPODARSTW PRZEZ PAŃSTWO

!
!



PO SIERPNIU ’80

7 IX

1980 r.

12 IX

21 IX

24 IX

29 X

14 XII

udział
przedstawicieli

Rolników
w MKZ

stworzenia
stałych perspektyw 
dla rozwoju chłop-

skiego gospodarstwa 
rodzinnego

organizacja
pomocy

żywnościowej

zrównania sekto-
rów rolnictwa w 

dostępie do wszyst-
kich środków 

produkcji łącznie
z ziemią

stworzenia
warunków dla od-

rodzenia samorządu 
wiejskiego

SPOTKANIE NIEZA-
LEŻNYCH DZIAŁACZY 

WIEJSKICH – decyzja 
o tworzeniu związku 
zawodowego rolni-

ków

powołanie
42 osobowego ogól-

nopolskiego komitetu 
założycielskiego

opracowanie statutu 
Niezależnego Samo-
rządnego Związku 

Zawodowego Rolników 
„,Solidarność Wiejska”

złożenie statutu do 
rejestracji w Sądzie 
Wojewódzkim w War-
szawie (razem z NSZZ 

„,Solidarność”)

odmowa rejestracji przez 
sąd – uzasadnienie: rolnikom 

nie przysługuje prawo do 
zrzeszania się w związki 

zawodowe; złożono 
odwołanie do Sądu 

Najwyższego

I ZJAZD NSZZR
„,SOLIDARNOŚĆ WIEJSKA” – PoNAD TY-
SIĄC delegatów reprezentujących 

prawie milion członków w całym kra-
ju, wystosowanie protestu do sejmu 

w sprawie rozbudowy ośrodków 
URM w Arłamowie i Bieszczadach 

oraz kłamliwym Informacjom 
prasowym dotyczącym 

rolników
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Poparcie ŚRODOWISK CHŁOPSKICH

ZOBOWIĄZANIA W
ŁA

DZY DO:

DLA STRAJKÓW NA WYBRZEŻU

Solidarność ChłopskaINNE INICJATYWY

SAMORZĄDNY ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ROLNYCH

IN
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Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw (Włocławek)

Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw (Włocławek)

Wiejs
kieg

o w Warszawie i zakładał działalność

Wiejs
kieg

o w Warszawie i zakładał działalność

  skupiał tylko rolników indywidualnych

  skupiał tylko rolników indywidualnych

na podsta
wie u

stawy o stowarzyszeniach

na podsta
wie u

stawy o stowarzyszeniach

POROZUMIENIA NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność CHŁOpska” 

POROZUMIENIA NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność CHŁOpska” 

w zawodach związanych z rolnictwem

w zawodach związanych z rolnictwem

ORGANIZACJI utworzono Krajową RadĘ

ORGANIZACJI utworzono Krajową RadĘ

i osób nie będących rolnikami, ale pracujących

i osób nie będących rolnikami, ale pracujących

w XI 1980 wobec rozrostu
w XI 1980 wobec rozrostu

dopuszczał członkostwo osób prawnych

dopuszczał członkostwo osób prawnych

Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina / Źródło: Wikimedia Commons



20 II 1981podpisanieporozumienia międzystrajkującymii delegacją rządowąw UstrzykacHDolnych

15 I 1981część strajkujących konty-nuuje strajk w Ustrzykach w budynku Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „,Solidarność”

12 I 1981na żądanie prokuratora
w eskorcie ok. 300 funkcjonariuszy 
ZOMO strajkujący opuszczają budy-

nek UMiG w Ustrzykach, częśćprzyłącza się do strajkuw Rzeszowie

6 I 1981
komitet strajkowy w Ustrzy-
kach przekształca się w Ogól-
nopolski Komitet Strajkowy 

Rolników

29 XII 1980
okupacja Sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

w Ustrzykach Dolnych

(początkowo 7 osób)

9 XI 1980

zorganizowany przez 

Federację Sejmik Biesz-

czadzki w Ustrzykach, 

nękanie organizatorów 

przez SB i MO

Po Sierpniu 80

utworzenie Federacji 

Robotników, Rolników i 

innych Grup Zawodowych 

Bieszczadów

Dążenie do usunięcia

osadników z Caryńskiego

w celu powiększenia terenu

ośrodka URM, niszczenie chat

w Caryńskiem przez MO,

aresztowania, kary

administracyjne

ARŁAMÓW – od 1970 r.

w Arłamowie a później też

w Mucznem w Bieszczadach 

działają ośrodki Wypoczynkowe 

Urzędu Rady Ministrów, zarzą-

dzane przez wojsko i dostępne 

tylko dla ścisłego kierownictwa 

PZPR, ich gości i myśliwych 

dewizowych

CARYŃSKIE

na terenie opustoszałej 

wsi p
owstaje nieformal-

ny ośrodek leczenia nar-

komanów poprzez pracę 

(w
ypas kóz, zbieractwo 

runa leśnego)

WYLUDNIENIEBIESZCZAD
w wyniku II wojny światowej, 

działalności UPA, deportacji, akcji 

„,Wisła”, zmiany granic, Bieszczady 

prawie w całości straciły

rdzenną ludność

PROGRAMY OSADNICZE

osadnicy nie zawsze umieli dosto-

sować się do nowych warunków 

gospodarowania a pomoc państwa nie 

rekompensowała napotkanych trud-

ności, wśród osadników było wielu 

ludzi niepokornych i krytycznych 

wobec systemu

1978grupa rolników z obszarów

szczególnie dotkniętych stratami spowodowanymi 

przez zwierzynę wydostającą się z ośrodka URM 

pisze list do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka; 

wywołuje represje. Rolnicy za pośrednictwem bp. 

Ignacego Tokarczuka nawiązują kontakt z KSS „,KOR”. 

Sprawa zostaje nagłośniona przez Radio
Wolna Europa

Nieudana Próbapowołania komitetuw NowosielcachKozickich

19 II 1981
podpisanie

porozumienia między

strajkującymi

i delegacją rządową

z udziałem

przedstawicieli

KKP NSZZ

,,Solidarność”

10 I 1981
komitet strajkowy w Rzeszo-
wie staje się ogólnopolskim

i uzyskuje poparcie Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej 

NSZZ „,Solidarność”

5 I 1981do okupacji budynku byłej Woje-
wódzkiej Rady Związków Zawodo-

wych dołącza NSZZR „,Solidarność 

Wiejska” ogłaszając strajk solidar-
nościowy z Protestującymi

w Ustrzykach Dolnych

Współpracarolników z NSZZ„,Solidarność”,

redaktorzy „,Wsi Rzeszowskiej”

są etatowymi pracownikami
„,Solidarności” 

Tradycjepatriotyczne(PSL, AK)

bp IgnacyTokarczuk,nielegalnebudownictwosakralne

działalność Komitetu

Samoobrony Chłopskiej
Ziemi Rzeszowskiej,

pismo ,„WieśRzeszowska”

przybywa dele-
gacja rządowa 

nie mająca jed-
nak uprawnień do 

podpisania poro-
zumienia i rozmowy 

zostają prze-
rwane

30 XII 1980

Sąd Najwyższy 

odracza rozpra-

wę rewizyjną w 

sprawie rejestra-

cji NSZZ RI ,,Solidar-

ność” w związku 

ze strajkiem 

w Ustrzykach 

Dolnych

STRAJKIRZESZÓW

USTRZYKI 
DOLNE

1-6 II, 16-18 II 1981negocjacje z komisjąrządową

Strajkujący są wspierani 
przez osoby z zewnątrz, 
przede wszystkim przez 

okolicznych rolników, ale
też prawników, artystów;

Istotne jest wsparcie kościoła 
– w posługę liturgiczną

w Rzeszowie  zaangażowa-
nych jest 38 księży (i biskup 

pomocniczy);

Strajkujący możliwie szeroko 
informują o swoich postula-

tach i przebiegu strajku;

Na strajkach ścierają się 
koncepcje, wpływy różnych 
grup, ambicje przywódców, 

co generuje wewnętrzne 
konflikty;

Intensywne działania prowa-
dzi SB (w gronie przywódców 

strajku w Rzeszowie są jej 
tajni współpracownicy);



POROZUMIENIA

RZESZÓW
19 II 1981

USTRZYKI
DOLNE

20 II 1981

Rząd podpisał porozumienie 
z komitetami działającymi 

w imieniu Ogólnopolskiego 
Komitetu Założycielskiego 

Związku Zawodowego Rolni-
ków Indywidualnych;

powołano komisję ds. reali-
zacji porozumień;

większość zapisów miała 
charakter postulatów lub 

deklaracji;

nie uzyskano zapewnienia 
rejestracji NSZZ RI „Soli-

darność”;

DZIAŁ I.
GOSPODARKA ZIEMIĄ

• deklaracja celowości ustawo-
wego wzmocnienia gwarancji 
nienaruszalności chłopskiej 

własności, zwłaszcza ziemi oraz 
prawa do jej dziedziczenia, a 

także uznania chłopskiego rol-
nictwa za trwały i równoprawny 
element gospodarki narodowej

DZIAŁ II.
INWESTYCJE ROLNICZE

I ZAOPATRZENIE ROLNICTWA

• zrównanie gospodarstw indywidual-
nych w sprawach inwestycji i zaopa-
trzenia, dostępie do kredytów i ulg 

podatkowych

• zwiększenie produkcji narzędzi uży-
wanych w gospodarstwach chłopskich, 
zmniejszenie liczby punktów sprzedaży 

alkoholu na wsi

DZIAŁ III.
CENY PRODUKTÓW ROLNYCH,

SKUP I KONTRAKTACJA

• przeprowadzenie reformy 
systemu skupu z udziałem przed-

stawicieli rolników

DZIAŁ IV.
SPRAWY SOCJALNE WSI

• zmiana ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym rolników oraz in-

nych świadczeniach dla rolników 
i ich rodzin z 1977 r., podwyższe-
nie najniższych świadczeń eme-

rytalno-rentowych dla rolników 
do poziomu minimum socjalnego 

DZIAŁ VII.
GWARANCJE PRAWNE

• zapewnienie nieka-
ralności uczestnikom 

strajku

DZIAŁ VIII.
USTALENIA KOŃCOWE

• powołanie komisji do spraw 
kontroli realizacji porozumienia 
i prowadzenia rozmów z rządem

DZIAŁ V.
ADMINISTRACJA GMIN

• uniezależnienie doradztwa 
rolniczego i gminnych spółdzielni 

,,Samopomoc Chłopska” od lokalnej 
administracji, wybór naczelników 
gmin przez rady i uniezależnienie 
wyboru sołtysów wsi od zatwier-

dzenia przez rady DZIAŁ VI. 
SZKOLNICTWO I RELIGIA

• dostosowanie sieci szkół
i przedszkoli, organizacja kolonii letnich

dla dzieci wiejskich

• zmiany w nauczaniu historii 

• udzielanie zezwoleń na budowy obiektów 
sakralnych

• nieutrudnianie praktyk religijnych na 
koloniach letnich, duszpasterstwo w wojsku 
i zakładach karnych, umożliwienie zakonom 
prowadzenia żłobków i przedszkoli, dosto-

sowanie programu przygotowania do życia w 
rodzinie do oczekiwań wierzących, zwiększenie 

nakładu pism katolickich

ZAŁĄCZNIK

• postulaty rent, 
emerytur i innych 

świadczeń dla rolni-
ków i ich rodzin

Integralna część
porozumień zawartych

w Rzeszowie - 21 punktów
 

• uzgodnienia i deklaracje dotyczące problemów lokalnych,
 np. umożliwienia kupna lub dzierżawy przez rolników indywidual-
nych gruntów z terenów ośrodków URM, przekazanie ich obiektów 
leśnikom i na potrzeby społeczne, przywrócenie nazw miejscowo-

ści zmienionych w 1977 r.

• potwierdzenie postanowień z Rzeszowa

• przedstAwiciele Komitetu Strajkowego w Ustrzykach Mieli Wejść
w skład komisji ds. realizacji porozumień

5 załączników

• przykłady nieracjonalnych
decyzji (zwłaszcza związanych

Z ośrodkami URM) i nadużyć władz lokal-
nych, które powinny być wyjaśnione

• zgoda na budowę kościoła w Ustrzy-
kach Dolnych, rozpatrzenie postu-

latów dotyczących innych obiektów 
sakralnych 

• umoŻliwienie odbioru 2 programu TV, 
leczenie alkoholików

• opracowanie przejrzystego systemu 
przydziału mieszkań spółdzielczych



Poparciekościoła,PrymasaWyszyńskiego

Rejestracja
NSZZ RI ,,SOLIDARNOŚĆ”

(12 V 1981)

PoparcieNSZZ
,,Solidarność”

Strajki

solidarnościowe

w wielu

Województwach

Głodówka

w Świdnicy

Zjazd
w Poznaniu

(8-9 III 1981) - 

Zjednoczenie 

trzech organiza-

cji w Niezależny 

Samorządny 

Związek Zawo-

dowy Rolników 

Indywidualnych

Udziałw strajkach przedstawi-cieli róznych organizacji rolniczychz całej Polski

Strajk

w
 Bydgoszczy

(17 IV 1981)

Integracja
środowisk
rolniczych

Demonstracja sił 
niezależnych śro-
dowisk rolniczych
i szerokiego popar-

cia społecznego 
dla ich dążeń

ZNACZENIE POROZUMIEŃ
RZESZOWSKO-
-USTRZYCKICH

W 1985 r.
wykorzystano brak 

formalnego rozwiązania 
Komisji ds. Realizacji 
Porozumień Rzeszow-
sko-Ustrzyckich do 

oficjalnego wznowienia 
jej działalności i odbudo-

wy legalnych struktur 
NSZZ RI ,,Solidarność”

Po strajkach ustrzycko-rzeszow-
skich władze nie podejmowały już 

działań zmierzających do ,,uspo-
łecznienia” rolnictwa - porozu-

mienia określane są jako
KONSTYTUCJA WSI POLSKIEJKONSTYTUCJA WSI POLSKIEJ -

gwarancja ustroju rolnego
opartego na indywidualnych go-

spodarstwach rodzinnych

INFOGRAFIKA ,,STRAJKI USTRZYCKO-RZESZOWSKIE”
ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZEZ

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W RZESZOWIE 
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ZENON FAJGER, MACIEJ RĘDZINIAK 
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