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13 Dodatek historyczny IPN Rzeszów  

„Żądamy rejestracji naszego 
związku” – 40. rocznica strajków 
i porozumień w Ustrzykach 
Dolnych i Rzeszowie
Szanowni Państwo!
40 lat temu działa-

cze NSZZ „Solidar-
ność” i działacze 

tworzącej się „Solidarności” 
Rolników walczyli o swo-
je prawa, organizując strajki 

w Ustrzykach Dolnych i Rze-
szowie. Akcje strajkowe były 
jednymi z najważniejszych 
w procesie tworzenia prze-
strzeni wolności w Polsce 
rządzonej przez monopoli-

styczną władzę komunistycz-
ną. Strajki zakończyły się 
podpisaniem porozumień, 
które otworzyły drogę do re-
jestracji pierwszej, od czasów 
powojennych, niezależnej or-

ganizacji chłopskiej – NSZZ 
Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Przypomina-
my Państwu o tych niezwy-
kle doniosłych wydarzeniach 
i bohaterach tamtych dni 

w kilku artykułach przygoto-
wanych przez pracowników 
rzeszowskiego Oddziału IPN.

dr Dariusz Iwaneczko
Dyrektor Oddziału IPN 

w Rzeszowie

W obronie polskiej wsi
Inaugurując działalność 
Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Rzeszowie 22 lutego 1981 r. 
biskup Ignacy Tokarczuk 
stwierdził: „Cały nasz naród 
przeżywa doniosłe chwile 
historyczne decydujące nie 
tylko o naszej teraźniej-
szości, ale i o przyszłości. 
Miasto Rzeszów ma swoje 
miejsce historyczne jako 
najpoważniejszy ośrodek 
naszego kraju i tak jak 
Gdańsk, [Rzeszów] stał się 
symbolem sprawy rolnej, 
sprawy polskiej wsi, która 
do tej pory była zaniedbana 
i lekceważona. I tak jak się 
będzie mówiło o ugodzie 
gdańskiej, tak samo będzie 
się mówiło o ugodzie rze-
szowskiej”. 

Zgodnie z powyższą zapo-
wiedzią każdego roku w lu-
tym przypominamy o strajkach 
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszo-
wie oraz podpisanych porozu-
mieniach pomiędzy komitetami 
strajkowymi i komisją rządową 
w obu tych miejscowościach. 
Powracają wspomnienia o lu-
dziach i okolicznościach, które 
zdeterminowały ich do dzia-
łań wpisujących się w histo-
rię rewolucyjnych przemian 
społeczno-politycznych zapo-
czątkowanych przez strajki 
robotnicze w lecie 1980 r. Rów-
nocześnie jednak nadal uczymy 
się doceniać rangę i znaczenie 
tych wydarzeń, poświęcenie 
i zaangażowanie strajkujących 
oraz fakt, że historia ruchu lu-
dowego ponownie odcisnęła 
tak wyraźne ślady w Polsce po-
łudniowo-wschodniej.

Okoliczności 
poprzedzające strajki
Niezadowolenie narastają-
ce wśród mieszkańców wsi 
pod koniec lat siedemdziesią-
tych XX w. dotyczyło całej Pol-
ski. Rolnikom pracującym we 
własnych rodzinnych gospo-
darstwach władze w okresie 
PRL starały się utrudnić życie 
na wiele sposobów. W uprzy-

wilejowany sposób traktowa-
no państwowe gospodarstwa 
rolne i spółdzielnie kółek 
rolniczych, rolnikom indy-
widualnym natomiast regla-
mentowano opał, nawozy 
i przydziały na sprzęt rolni-
czy. Ceny skupu produktów 
rolnych i żywca czyniły pracę 
rolnika nieopłacalną i wpły-
wały na obniżanie statusu 
materialnego mieszkańców 
wsi.  Kontrowersje wzbu-
dzały akcje scalania grun-

tów oraz  zapisy  ustawy 
z 27 października 1977 r. 
o powszechnym zaopatrze-
niu emerytalnym i świad-
czeniach dla rolników i ich 
rodzin, dające podstawę do 
kolejnej próby kolektywiza-
cji rolnictwa. W Bieszczadach 
dodatkowe kontrowersje 
wzbudzały siłowe przejęcia 
ziemi na potrzeby ośrodka 
Urzędu Rady Ministrów w Ar-
łamowie. Mieszkańców tego 
regionu Polski do zdecydo-

wanych działań w obronie 
własnych praw uzdalniały od-
niesienia do lokalnej historii 
ruchu ludowego, w tym dzia-
łalności BCh i PSL Stanisła-
wa Mikołajczyka oraz całkiem 
niedawnych prób tworzenia 
zalążków organizacji związ-
kowej na wsi, których wyra-
zem stało się powstanie 11 
listopada 1978 r. Komitetu Sa-
moobrony Chłopskiej Ziemi 
Rzeszowskiej we wsi Łowi-
sko. Do utworzenia tego Ko-
mitetu mieszkańców Łowiska 
zmotywowały przejmowanie 
ziemi pod SKR, brak zgody 
państwa na budowę kościoła 
oraz ukaranie ks. Stanisława 
Mazura i jednego z mieszkań-
ców Łowiska grzywną za nie-
legalne wzniesienie budynku 
plebanii. Znaczenie dla przy-
szłych wydarzeń posiadały 
także doświadczenia miesz-
kańców wsi związane z reali-
zowaną przez bp. Ignacego 
Tokarczuka na terenie diece-
zji przemyskiej polityką fak-
tów dokonanych w kwestii 
budownictwa sakralnego.

Strajki robotnicze z lata 
1980 r. oraz powstanie NSZZ 
„Solidarność” stały się kolejną 

inspiracją dla rol-
ników, by tworzyć 
własne niezależne 
związki zawodo-
we. We wrześniu 
1980 r. powstały: 
Chłopski Związek 
Zawodowy Ziemi 
Dobrzyńskiej i Ku-
jaw, Niezależny Sa-
morządny Związek 
Zawodowy Rolników „Soli-
darność Wiejska” złożony 
z działaczy chłopskich z zie-
mi lubelskiej, grójeckiej i rze-
szowskiej oraz Samorządny 
Związek Producentów Rol-
nych. Wśród przedstawicie-
li chłopskich uchwalających 
statut NSZZR „SW” 21 wrze-
śnia 1980 r. w Warszawie 
znaleźli się Stanisław Krasoń 
z Łowiska i Franciszek Perlak 
z Woli Zarczyckiej. W drugiej 
z wymienionych miejscowo-
ści 1 października 1980 r. 
utworzono Koło Wiejskie, bę-
dące jednym z pierwszych 
w kraju. Po odmowie reje-
stracji statutu NSZZR „Soli-
darność Wiejska” przez Sąd 
Wojewódzki w Warszawie 29 
października 1980 r. działa-
cze związkowi odwołali się 
do Sądu Najwyższego. Podję-
li również próby połączenia 
swoich sił, tworząc w listo-
padzie 1980 r. Krajową Radę 
Porozumiewawczą Chłop-
skich Niezależnych Związków 
Zawodowych „Solidarność 
Chłopska”. 

Przebieg strajków
w Ustrzykach Dolnych
i Rzeszowie
W atmosferze narastających 
frustracji wynikających z po-
stawy rządzących lekceważą-
cych sprawy wsi oraz prawo 
rolników do zrzeszania się 29 
grudnia 1980 r. doszło do roz-
poczęcia strajku okupacyjne-
go w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Ustrzykach Dolnych. Wy-
darzenie to miało charakter 
żywiołowy i oddolny, co nie 
oznacza jednak, że nie po-
przedzały go wcześniejsze 

inicjatywy działaczy chłop-
skich z tego terenu. Jedną 
z nich był Sejmik Bieszczadz-
ki zorganizowany 9 listopada 
1980 r. w Ustrzykach Dolnych, 
w którego obradach udział 
wzięło około 300 rolników 
z rejonu Bieszczad, działacze 
NSZZ „Solidarność Wiejska” 
z Warszawy, przedstawiciele 
Podkarpackiego Regionalne-
go Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” w Krośnie 
oraz Międzyzakładowego Ko-
mitetu Założycielskiego  NSZZ 
„Solidarność” w Rzeszowie. 

S t r a j k  z a i n i c j o w a n y 
w Ustrzykach Dolnych nabrał 
wymiaru ponadregionalne-
go dzięki wsparciu MKZ NSZZ 
„Solidarność” w Rzeszowie 
i akcji strajkowej, którą roz-
poczęto 2 stycznia 1981 r. 
w budynku byłej Wojewódz-
kiej Rady Związków Zawo-
dowych w Rzeszowie. Już na 
początku strajku w Rzeszo-
wie ogłoszono połączenie 
akcji protestacyjnych robotni-
ków i rolników w jeden strajk 
okupacyjny,  natomiast 5 
stycznia 1981 r. piętnasto-
osobowy Komitet Strajkowy 
MKZ w Rzeszowie, poszerzo-
ny o dziewiętnastu przed-
stawicie l i  „Sol idarności 
Wiejskiej”, przyjął nazwę: 
Komitet Strajkowy „Solidar-
ność” w Rzeszowie. Na jego 
czele stanął Jan Ogrodnik 
z WSK PZL Rzeszów. Tego 
samego dnia Komitet Straj-
kowy w Ustrzykach Dol-
n y c h  p r z e k s z t a ł c i ł  s i ę 
w dziewięcioosobowy Ogól-
nokrajowy Komitet Strajkowy 

1

Rozmowy Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w Rzeszowie, od lewej: Józef Pelc, Czesław 
Opolski, Jan Ogrodnik, Bogdan Lis, Jan Kułaj, Józef Ślisz, Andrzej Stelmachowski. 
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Rozmowy Komitetu Strajkowego z delegacją rządową w sali 
konferencyjnej UMiG w Ustrzykach Dolnych. Od prawej: Antoni 
Wojnarowicz, Henryk Bak, Wieńczysław Nowacki (stoi), Mieczy-
sław Domaradzki, Franciszek Łysyganicz, Leon Czaplicki.

Plakat Komitetu Strajkowego w Ustrzykach 
Dolnych. 
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Widmo kołchozów
Posługujący w Oleszycach 
(pow. lubaczowski, w latach 
1939-1941 rejon lubaczowski) 
ksiądz Józef Mroczkow-
ski w kronice parafialnej 
pod rokiem 1940, opisu-
jąc warunki życia i pracy 
w miejscowych kołchozach, 
zanotował słowa popular-
nej wówczas wśród koł-
choźników piosenki, która 
zapewne przywędrowała do 
Oleszyc gdzieś ze wschod-
niej Ukrainy: 
A w kołchozi łuczsze żyt 
Oden robyt, sim łeżyt
A jak sołnce prypecze
To toj siomej – utecze 
A w kołchozi łuczsze żyt
Je szczo kuszat, je szczo pyt 
Ni korowy, ni swyni
Ałe Stalin na stini. 
W wolnym tłumaczeniu – 
tekst był mieszanką języ-
ków rosyjskiego i ukraiń-
skiego – treść piosenki była 
następująca: 
A w kołchozie lepiej żyć 
Jeden robi, siedmiu leży
A jak słońce przypiecze
To tej samej uciecze
A w kołchozie lepiej żyć
Jest co zjeść, jest co pić
Nie ma krowy, ani świni
Ale Stalin jest na ścianie.

W rzeczywistości widmo koł-
chozów radości wśród chło-
pów nie wzbudzało. Gdy na 
początku lat trzydziestych 
władze sowieckie przepro-
wadziły przymusową ko-
lektywizację na Ukrainie, 
zakończyła się ona Wiel-
k i m  G ł o d e m  z  k i l k o m a 
milionami zmarłych z wycień-
czenia oraz wcale nieodo-
sobnionymi przypadkami 
kanibalizmu. Sowieci nie zdą-
żyli skolektywizować rol-
nictwa na okupowanych 
terenach Rzeczypospolitej. 
Zapobiegł temu niemiecki 
atak w niedzielę, 22 czerwca 

1941 r. Kilka lat później, już 
w „Polsce Ludowej” zagadnie-
nie kolektywizacji rolnictwa 
powróciło jednak ze zwielo-
krotnioną siłą.

W myśli społeczno-po-
litycznej klasyków marksi-
zmu-leninizmu następstwem 
kolektywizacji miała być li-
kwidacja wyzy sku na wsi. 
Skupieni w kolektywnych go-
spodarstwach mało- i średnio-
rolni chłopi mieli się skutecznie 
oprzeć konkurencji dużych 
gospodarstw towarowych. 
Realizatorzy kolektywizacji 
w Związku Sowieckim (lata 30. 
XX w.) chętnie odwoływali się 
do owych rozważań teoretycz-
nych, aczkolwiek przyświecały 
im zgoła inne cele. Kolektywi-
zacja wsi była jednym z ele-
mentów inżynierii społecznej. 
Umożliwiała rozciągnięcie 
kontroli nad chłopami, którzy 
dotychczas – dzięki posiada-
niu własnego warsztatu pracy 
– skutecznie unikali kurate-
li państwa. Ostateczne przeję-
cie władzy przez komunistów 
w państwach położonych na 
wschód od Łaby nastąpiło na 
przełomie lat 1947/1948. Li-

kwidacja pluralizmu politycz-
nego zapoczątkowała proces 
przyspieszonych zmian, któ-
rych efektem finalnym mia-
ło być przyjęcie sowieckich 
wzorców we wszystkich dzie-
dzinach życia. Ustrój państw 
„demokracji ludowej” miał być 
wierną kopią modelu sowiec-
kiego. Działania na tym polu 
nadzorował sam Józef Sta-
lin. W lipcu 1948 r. podczas 
plenum KC PPR z obszernym 
referatem na temat roli wła-
sności prywatnej w polskiej 
gospodarce wystąpił Hilary 
Minc. Dokonał on wówczas 
podziału prywatnej części go-
spodarki na sektory: kapita-
listyczny i drobnotowarowy. 
Do sektora kapitalistyczne-
go zaliczył m.in.: nastawione 
na wysokotowarową produk-
cję duże gospodarstwa chłop-
skie, których liczbę określał na 
około 10% ogółu gospodarstw 
rolnych. Pozostałą część sta-
nowiły, zaliczające się do sek-
tora  drobnotowa rowe go, 

gospodarstwa mało- i średnio-
rolnych chłopów. Powołując 
się na poglądy Lenina o per-
manentnym odradzaniu się 
kapitalizmu, zapowiedział 
przekształcenie gospodarki 
towarowej w gospodarkę so-
cjalistyczną. Proces przebudo-
wy ustroju rolnego oficjalnie 
uzasadniano chęcią ochrony 
interesów chłopa mało- i śred-
niorolnego przed zakusami 
„kułaków”, czyli bogatych chło-
pów i miał się dokonać w ogniu 
„walki klasowej”. 

Kim był „kułak”? Defini-
cja Minca mówiąca, że ka-
pitalistą wiejskim jest ten, 
kto „żyje z wyzysku innych 
chłopów” była dla partyjnego 
aktywu pojęciem abstrakcyj-
nym i niewiele mówiącym. 
Działacze partyjni woleli 
operować konkretami. Wy-
znacznikiem „kułactwa” stała 
się wielkość gospodarstwa, 
a jego dolną granicę począt-
kowo określano na 15 ha. 
Praktyka stosowana w tere-

nie znacznie odbiegała od 
wytycznych KC PZPR. Za zna-
mię „kułactwa” uznawano 
więc nie tylko fakt wyko-
rzystywania siły najemnej 
czy wielkość gospodarstwa, 
lecz nawet posiadanie pary 
koni. Praktycznie każdy go-
spodarz, który żył w mia-
rę dostatnio i przykładnie 
gospodarował, mógł zostać 
posądzony o „kułactwo”. 
W efekcie do grupy tej zali-
czano nawet 4-hektarowych 
gospodarzy. Likwidacja wy-
zysku na wsi mogła nastą-
pić jedynie poprzez masowe 
organizowanie się „wyzy-
skiwanych” w rolnicze spół-
dzielnie produkcyjne. W tej 
swoiście rozumianej trosce 
o chłopów zdecydowano się 
umożliwić im wybór najbar-
dziej dogodnej formy wspól-
nego gospodarowania. Na 
początku 1949 r. przedsta-
wione zostały trzy typy sta-
tutów spółdzielni, wówczas 
podjęto również akcję kolek-

tywizacyjną, oficjalnie opartą 
na zasadach dobrowolności.

Chłopi nie dali się zwieść 
używanemu przez władze 
terminowi „spółdzielczość”, 
a ich stosunek do kołchozów 
był zdecydowanie negatywny. 
Wpływ na taką postawę miała 
zarówno wiedza, jaką czerpali 
z  p r a s y  l u d o w e j  j e s z c z e 
w latach trzydziestych, jak 
również doświadczenia tych 
mieszkańców wsi, którzy za-
kosztowali sowieckiej okupacji 
w latach 1939-1941. Zalecenia 
centrali, narzucające osiąga-
nie konkretnych wskaźników 
uspółdzielczenia wsi, stały 
w sprzeczności z głoszonym 
oficjalnie hasłem dobrowolno-
ści. Decydenci partyjni szcze-
bla powiatowego stawali przed 
alternatywą: przestrzegania 
zasady dobrowolności przy 
tworzeniu gospodarstw spół-
dzielczych, co groziło klęską 
planów kolektywizacji i w re-
zultacie degradacją w partyj-
nej hierarchii; lub tworzenia 
spółdzielni z użyciem przymu-
su. Wybór padł na to drugie 
rozwiązanie. W likwidowaniu 
oporu chłopów wykorzysty-
wano Urząd Bezpieczeństwa, 
niekiedy również tzw. Bry-
gady Lekkiej Kawalerii ze 
Związku Młodzieży Polskiej. 
Z upływem czasu miejsce pro-
stackiego zastraszania zajął 
bardziej wyrafinowany szan-
taż oraz presja ekonomiczna 
wobec indywidualnych gospo-
darstw: progresywny system 
podatkowy i podobnie skon-
struowany system dostaw obo-
wiązkowych. Do lata 1956 r. 
na terenie województwa rze-
szowskiego utworzono 385 
spółdzielni produkcyjnych.

Kolektywizacyjna
zadyszka
Pod koniec 1953 roku nastąpił 
spadek tempa uspółdzielczenia, 

Federacji „Solidarności Wiej-
skiej”, a na jego przewodni-
czącego wybrano Antoniego 
Wojnarowicza.

W jednej z ulotek zreda-
gowanych przez działaczy 
„Solidarności Wiejskiej” in-
formującej o celu strajków 
rozpoczętych 29 grudnia 
1980 r. w Ustrzykach Dolnych, 
a następnie kontynuowanych 
w Rzeszowie stwierdzali 
oni: „Powstanie Niezależne-
go Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników »Soli-
darność Wiejska« jest faktem 
społecznym, ale tego faktu 
nie chce uznać ani Rząd, ani 
Sąd Wojewódzki, który stoi 
na stanowisku, że rolnicy in-
dywidualni nie mogą się zrze-
szać w związki zawodowe, 
argumentując przeszkodami 
formalno-prawnymi”. Straj-
kujący zapowiadali więc, że 
będą walczyć o „uznanie ich 
za pełnowartościowych oby-
wateli” oraz „zmianę polity-
ki rolnej”. Pisali też, że chcą: 
trwałych gospodarstw indy-
widualnych, by ziemią pań-
stwową gospodarować we 
właściwy sposób, by pań-
stwo jednakowo traktowało 
wszystkie sektory rolnictwa, 
pełnego zaopatrzenia rol-
nictwa w środki produkcji 
i  sprawiedliwego ich po-
działu, uporządkowania cen 

rolnych, polepszenia losu 
starszych rolników i zachę-
cenia młodych, by obejmowa-
li ziemię swych ojców, dobrej 
szkoły wiejskiej, demokra-
tycznie wybieranej władzy 
terenowej, sprawiedliwego 
traktowania chłoporobotni-
ków.

Poszerzenie listy postu-
latów strajkowych, nagło-
śnienie  strajku,  rosnąca 
sympatia społeczna dla straj-
kujących, uznanie strajku 
w Rzeszowie za ogólnokra-
jowy przez Krajową Komi-
sję Porozumiewawczą NSZZ 
„Solidarność”, pomoc w ne-
gocjacjach ekspertów, przy-
pomnienie o prawie rolników 
do zrzeszania się w związ-
kach zawodowych przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego, 
wsparcie strajkujących przez 
lokalne środowiska studen-
tów, uczniów, nauczycieli, 
artystów, pracowników sze-
regu instytucji i zakładów 
pracy, w końcu osiągnięty 
kompromis i podpisanie po-
rozumień sprawiły, że straj-
ki w Ustrzykach Dolnych 
i Rzeszowie nabrały na po-
czątku lat osiemdziesiątych 
rangi najważniejszych wy-
darzeń w Polsce. W ich prze-
biegu nie brakło momentów 
dramatycznych. Należały do 
nich w pierwszej kolejno-

ści interwencja funkcjonariu-
szy MO i usunięcie pod presją 
siły strajkujących z UMiG 
w Ustrzykach Dolnych 12 
stycznia 1981 r. Podobną pa-
cyfikacją straszono również 
w Rzeszowie, SB próbowa-
ło infiltrować strajkujących, 
zniechęcać ich do strajku 
i skłócić między sobą. Nie-
którzy z uczestników tam-
tych wydarzeń w ich trakcie 
lub później ulegali tej presji 
i decydowali się na współpra-
cę z SB. W trakcie strajku po-
jawiały się chwile apatii, gdy 
nagle ubywało osób, które 
strajkowały rotacyjnie lub 10 
lutego 1981 r., gdy do strajku-
jących dotarła informacja, że 
Sąd Najwyższy ponownie od-
rzucił wniosek o rejestrację 
rolniczych związków zawodo-
wych. Wola walki i entuzjazm 
wśród strajkujących i osób 
wspierających strajk nie gasły 
mimo takich zdarzeń, nie uda-
ło się ich też złamać komisjom 
rządowym czy organom bez-
pieczeństwa. Bywały dni, że 
w budynku WRZZ strajkowało 
około 400 osób, do Rzeszowa 
przybywały delegacje związ-
kowe z całego kraju, dociera-
ło zaopatrzenie żywnościowe 
z różnych regionów Polski, do 
wytrwałości mobilizowały też 
strajkujących gromadzące się 
tłumy na zewnątrz budynku 

WRZZ w Rzeszowie. Ducho-
wego wsparcia strajkującym 
udzielali na co dzień księża 
sprawujący dla nich msze św. 
oraz dwukrotnie wizytujący 
ich sufragan przemyski bp Ta-
deusz Błaszkiewicz. Porusze-
nie wśród strajkujących, jak 
i w całym Rzeszowie, wywo-
łała zapowiedź i przyjazd 27 
stycznia 1981 r. Lecha Wałę-
sy, a następnie członków KKP 
NSZZ „Solidarność”.  

18 lutego 1981 r. podpi-
sano porozumienia w Rze-
szowie, natomiast 20 lutego 
w Ustrzykach Dolnych. Wciąż 
nie było zgody rządu na reje-
strację rolniczych związków 
zawodowych, ale symbolicz-
ną wymowę posiadał fakt, 
że dokumenty te podpisywał 
w Rzeszowie Komitet Straj-
kowy działający w imieniu 
Ogólnopolskiego Komitetu 
Założycielskiego Związku Za-
wodowego Rolników Indy-
widualnych w składzie: Jan 
Kułaj, Katarzyna Bielańska, 
Józef Ślisz, Władysław Mazur, 
Władysław Żabiński, Czesław 
Opolski, Władysława Zagu-
ła, Józef Pelc, Jan Antoł, Hen-
ryk Kazimierski, Jan Karuś, 
Jerzy Rożdżyński, Henryk 
Cząstka, Artur Balazs, nato-
miast w Ustrzykach Dolnych 
– Komitet Strajkowy dzia-
łający w imieniu Komitetu 

Założycielskiego Związku Za-
wodowego Rolników Indywi-
dualnych w składzie: Michał 
Pałasz, Antoni Wojnarowicz, 
Jerzy Jankowski, Władysław 
Moskalik, Antoni Cycoń, Jó-
zef Sabara, Mieczysław Ma-
zur, Krystyna Prokop-Kur, 
Mieczysław Barlewicz, Mie-
czysław Domaradzki, Edward 
Kluz, Leon Czaplicki, Stani-
s ł a w  Twa rdy,  B o l e s ł a w 
Hulewicz, Kazimierz Koło-
dziński, Jan Pawlik, Wień-
czysław Nowacki, Kazimierz 
Walczak, Jarosław Karubin, 
Wiesław Procyk, Jarosław 
Waszczuk, Zbigniew Bie-
siadecki, Kazimierz Ryba, 
Urszula Poziomek. Na doku-
mentach znalazły się także 
podpisy przedstawicieli KKP 
NSZZ „Solidarność”: Lecha 
Wałęsy i Bogdana Lisa, MKZ 
NSZZ „Solidarność” Rzeszów: 
Antoniego Kopaczewskiego 
i J. Ogrodnika oraz Komisji 
Rządowej, której przewodni-
czył Andrzej Kacała.

Oddziaływanie 
etosu porozumień 
rzeszowsko-
ustrzyckich
Przywołane wydarzenia sta-
nowiły okazję do nagłośnie-
nia problemów polskiej wsi, 
a także punkt zwrotny w kon-
solidacji środowiska działa-

czy wiejskich, torując drogę 
m.in. do rejestracji NSZZ RI 
„Solidarność” 12 maja 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego związek ten został 
zawieszony, a następnie zde-
legalizowany. Dzięki opi-
s a ny m  d o ś w i a d c z e n i o m 
zaktywizowana wcześniej na 
wielu płaszczyznach polska 
wieś doświadczyła również 
zjednoczenia. Z dzisiejszej 
perspektywy można ponadto 
stwierdzić, że strajki w Ustrzy-
kach Dolnych i Rzeszowie, 
zawarte tam porozumienia, 
a następnie działalność Komi-
sji ds. Realizacji Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich sta-
nowiły ważny etap w procesie 
przygotowania programów 
opozycyjnych oraz kształto-
wania się elit wywodzących 
się ze środowisk wiejskich. 
Podczas rozmów okrągłego 
stołu, w czasie kampanii wy-
borczej w 1989 r. środowi-
sko to posiadało konkretne 
osiągnięcia polityczne, pro-
pozycje i programy. Na jego 
czele  stanęli też działacze, ob-
darzeni poparciem społecz-
nym, sprawdzeni w walce 
o demokrację, a także przy-
gotowani do objęcia ważnych 
stanowisk politycznych, rzą-
dowych i samorządowych 
w wolnej już Polsce.

dr Bogusław Wójcik

Plakat Komitetu Strajkowego 
w Rzeszowie.

Powitanie delegacji polskich chłopów w kołchozie „Czerwona Gwiazda” w obwodzie połtawskim, 1948/1949.
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Duchowieństwo diecezji przemyskiej 
wobec strajków chłopskich 
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie
Mijające 40 lat od wybuchu 
strajków w Ustrzykach 
Dolnych i Rzeszowie oraz 
podpisania porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich 
mobilizuje do przypomnie-
nia roli, jaką odegrał w tych 
wydarzeniach Kościół kato-
licki zarówno w skali całego 
kraju, jak i w granicach 
ówczesnej diecezji prze-
myskiej. W tym kontekście 
postacią symboliczną pozo-
staje bp. Ignacy Tokarczuk, 
który wspierał działaczy 
NSZZ RI „Solidarność” na 
wszystkich etapach istnie-
nia tego związku. Wtedy, 
gdy walczono z rządzącymi 
o rejestrację niezależnych 
związków zawodowych 
rolników, podczas stanu 
wojennego, gdy zarejestro-
wany już związek zdelega-
lizowano, a także później, 
gdy w 1989 r. wracał on do 
legalnej działalności.

Polska południowo-wschod-
nia zajmuje ważne miejsce 
na mapie oporu społeczne-
go w czasach PRL. Szczegól-
nie istotną rolę odegrał na 
tym terenie niezależny ruch 
chłopski. Wpływ na posta-
wy mieszkańców wsi miały 
przywiązanie do ziemi oraz 
pielęgnowana wiara i auto-
rytet Kościoła, niezwykle sil-
ny w rodzinach chłopskich. 
W 1965 r. rolnicy z diecezji 
przemyskiej zyskali wyjąt-
kowego sojusznika w osobie 
bp. Ignacego Tokarczuka, po-
chodzącego z rodziny chłop-
skiej spod Zbaraża. Hierarcha 
ten, nazywany w okresie stu-
diów seminaryjnych „Wi-
tosem w sutannie”, jak sam 
przyznawał, chciał być ka-
płanem pracującym wśród 
„najbardziej krzywdzonych 
i niedocenionych, tj. ludności 
wiejskiej i robotniczej w mia-
stach”. Odnosząc się do kwe-
stii chłopskiej, w jednej ze 
swoich notatek zawarł nastę-
pującą refleksję: „Zapytajmy 
siebie, czy do dyskrymina-
cji wsi, którą obserwujemy, 
my się nie przyczyniamy? Bo 
dyskryminacja społeczna wsi 
jest faktem. […] Czy my temu 
zmęczonemu, utrudzonemu 
chłopu zbliżamy świątynię, 
kaplicę? Czy możemy powie-
dzieć, że jesteśmy w porząd-
ku, jeśli tolerujemy fakt, że 
chłop ma kilkanaście kilome-
trów do kościoła, przy dzisiej-
szej łatwości budowania?”.

Wsparcie i zrozumienie, ja-
kimi bp Tokarczuk darzył lud-
ność wiejską, znalazły wyraz 
m.in. w jego determinacji w za-
kresie budowy kościołów na-
wet bez wymaganych wówczas 
pozwoleń. Podejmując dzia-
łania w tym zakresie, ordyna-
riusz przemyski przełamywał 
barierę strachu przed wła-
dzami komunistycznymi oraz 
integrował lokalną społecz-
ność. Życzliwość i otwartość 
na potrzeby religijne ludności 
zamieszkującej tereny wiej-

skie, jak również zrozumienie 
dla potrzeb i wymagań rol-
nictwa w połączeniu z prze-
konaniem, że komunizm jest 
złem, sprawiły także, że bp 
I. Tokarczuk stał się osobą bar-
dzo ważną dla rodzącego się 
w drugiej połowie lat siedem-
dziesiątych niezależnego ru-
chu chłopskiego.

Sukces robotników, którzy 
swoją determinacją wymu-
sili na rządzących rejestrację 
NSZZ „Solidarność” mobilizo-
wał do działań w podobnym 
zakresie także środowiska 
wiejskie. Wybuch 29 grudnia 
1980 r. strajku w Ustrzykach 
Dolnych, a potem jego roz-
szerzenie 2 stycznia 1981 r. 
o strajk w Rzeszowie stały 
się dobitnym wyrazem pra-
gnień rolników, by posiadać 
również własne niezależne 
związki zawodowe. Wieńczy-
sław Nowacki, jeden z liderów 
strajku w Ustrzykach Dolnych, 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia w 1980 r. złożył wizytę 
bp. I Tokarczukowi. Zrelacjo-
nował ją następująco: Powie-
dzieliśmy biskupowi, że chcemy 
rozpocząć strajk, gdyż jesteśmy 
przez władze represjonowa-
ni. (…) Biskup nas wysłuchał, 
potem zachęcił, radził jednak, 
aby zacząć strajk po Nowym 
Roku. Tak się jednak nie sta-
ło”. Gdy rozpoczął się strajk 
w Ustrzykach Dolnych W. No-
wacki pojawił się ponownie 

w Przemyślu i jak wspomina 
„podczas tamtej wizyty powie-
działem Biskupowi, że rozpo-
częliśmy strajk, że nie wiemy, 
ile wytrwamy, że nie mamy fun-
duszy. Biskup powiedział, żeby 
go na bieżąco informować. 
Przekazał nam wtedy pienią-
dze. To było ok. 10 tys. złotych 
w banknotach po 50 i 100 zł”.

Wsparcie dla strajkują-
cych w Ustrzykach Dolnych 
i Rzeszowie wyrażali duszpa-
sterze całego Kościoła kato-
lickiego w Polsce. Szczególne 
znaczenie w tym względzie 
miało spotkanie kard. Stefa-
na Wyszyńskiego z rolnikami 
w Warszawie 6 lutego 1981 r. 
Prymas Polski w jednoznacz-
ny sposób po raz kolejny 
stwierdził wtedy, że tworze-
nie niezależnych związków 
zawodowych należy do ich 
podstawowych praw. W nie-
dzielę, 8 lutego 1981 r. Komi-
tet Strajkowy w Rzeszowie 
wysłał telegram do Jana Pawła 
II, w którym prosił o modlitwę 
w intencji „uznania należ-
nych (…) praw do zrzeszania 
się i życia w godności pra-
cy dla dobra narodu polskie-
go, który od wieków żywimy 
i bronimy”. Dwa dni później 
komunikat popierający straj-
kujących rolników, podpisany 
m.in. przez kard. S. Wyszyń-
skiego, kard. Franciszka Ma-
charskiego i bpa I. Tokarczuka, 
wydała Rada Główna Kon-

ferencji Episkopatu Polski. 
W komunikacie tym stwier-
dzano m.in.: „Wadliwa poli-
tyka rolna prowadzona przez 
wiele dziesięcioleci doprowa-
dziła do niebezpieczeństwa 
głodu w naszym kraju. Kościół 
od dawna przestrzegał przed 
tym niebezpieczeństwem. Na-
prawa szkód wyrządzonych 
wsi polskiej będzie procesem 
długotrwałym i domaga się 
wysiłków zarówno ze stro-
ny rolników,  jak i ze strony 
władz, a także mieszkańców 
miast. W pierwszym rzędzie 
trzeba rolnikom zagwaran-
tować pewność własności 
uprawianej ziemi i uznać ich 
prawo do swobodnego zrze-
szenia się zawodowego. Pra-
wo rolników do swobodnego 
zrzeszania się zgodnie z ich 
wolą i potrzebami, niezależ-
nie od istniejących zrzeszeń, 
jest prawem naturalnym. Ist-
nienie takich zrzeszeń zawo-
dowych rolników jest – jak 
uczy Ojciec Święty Jan XXIII 
w encyklice Mater et Magi-
stra – wprost konieczne, gdyż 
ułatwiają one rolnikowi ko-
rzystanie z postępów nauki 
i techniki i walkę o właściwe 
kształtowanie się cen produk-
tów rolnych”. 

W czasie strajku posługę 
duszpasterską w Rzeszowie 
i Ustrzykach Dolnych pełniło 
co najmniej 38 duchownych 
diecezji przemyskiej. Wśród 
nich byli m.in.: bp. pomocni-
czy diecezji przemyskiej Tade-
usz Błaszkiewicz, o. Jan Kanty 
Bartnik, ks. Józef Sondej, ks. 
Stanisław Słowik, ks. Stani-
sław Bełza,  ks. Ireneusz Fol-
cik, ks. Franciszek Kołodziej, 
ks. Stanisław Fołta, ks. Adolf 
Kowal, ks. Józef Mucha, ks. Jan 
Stączek, ks. Jan Jakubowski. 
W dni powszednie msze były 
odprawiane zazwyczaj o godz. 
7, a w niedziele i święta o godz. 
8 rano. Stałymi elementami 
wyposażenia sali konferencyj-
nej WRZZ w Rzeszowie były 
ołtarz oraz umieszczony na 
ścianie obraz Matki Bożej. We 
mszach uczestniczyli także 
klerycy z Wyższego Semina-

rium Duchownego w Przemy-
ślu. Byli to m.in. obecni bp 
Marian Rojek ordynariusz die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej 
i księża Kazimierz Rojek i Wła-
dysław Kret.

Odwiedzając strajkujących 
23 stycznia 1981 r. bp T. Błasz-
kiewicz odprawił dla nich mszę 
i wygłosił kazanie. Później roz-
mawiał z rolnikami, którzy 
dziękowali mu, że „pokrze-
pił ich na duchu i dodał siły 
i wiary w zwycięstwo”. Po raz 
kolejny przybył on do strajku-
jących w Rzeszowie 17 lutego 
1981 r. Przekazał wtedy Komi-
sji Rządowej postulaty Kościo-
ła, w których domagano się: 
wyrażenia zgody na wydruko-
wanie 180 tys. katechizmów, 
u m o ż l i w i e n i a  d z i e c i o m 
i młodzieży udziału we mszach 
i nabożeństwach na koloniach, 
zwrotu obiektów zabranych 
Kościołowi przez państwo, 
wycofania ze szkół przedmio-
tu przysposobienie do życia 
w rodzinie, umożliwienia żoł-
nierzom służby zasadniczej 
oraz więźniom udziału w prak-
tykach religijnych. Jeden z TW 
w swoim doniesieniu w nastę-
pujący sposób charakteryzo-
wał wpływ Kościoła na strajk 
w Rzeszowie: „Na podstawie 
moich obserwacji oceniam, że 
strajk ten dawno by się roz-
leciał, gdyby nie dwa elemen-
ty w nim: religia (cała oprawa, 
msze, kazania, pieśni itp.) oraz 
nagromadzony gniew do prze-
szłości”.

W Ustrzykach Dolnych 
msze dla strajkujących od-
prawiał ks. Stanisław Sur-
macz. Po 14 stycznia 1981 r. 
strajkujących tam rolników 
wspierał także ks. Kazimierz 
Kaczor. Natomiast we wstęp-
nej fazie rozmów z delega-
cją rządową 3 lutego 1981 r. 
uczestniczył w Ustrzykach 
Dolnych ks. Stanisław Matuła. 
W części parafii diecezji prze-
myskiej prowadzono również 
zbiórkę żywności dla strajku-
jących.

Podpisane 18 lutego 1981 r. 
w Rzeszowie porozumienie 
zawierało także szereg postu-
latów związanych z dostępem 
do posług religijnych i bu-
downictwem sakralnym. Dwa 
dni później parafowano poro-
zumienie w Ustrzykach Dol-
nych. Władze zobowiązały 
się w nim m.in. do wyraże-
nia zgody na budowę kościoła 
w tej miejscowości. Po zakoń-
czeniu strajku w Rzeszowie, 
po porannej  mszy rolni-
cy procesyjnie przeszli do 
kościoła farnego, gdzie od-
śpiewano hymn dziękczyn-
ny Ciebie Boga wysławiamy. 
Sukces, który odnieśli straj-
kujący w Ustrzykach Dolnych 
i Rzeszowie, nie byłby moż-
liwy bez wsparcia NSZZ „So-
lidarność” oraz wielu ludzi. 
W tym byciu ze strajkujący-
mi rolnikami Kościół katolic-
ki odegrał niewątpliwie rolę 
wyjątkową. 

dr hab. Mariusz Krzysztofiński 

który utrzymał się praktycznie 
do roku 1956. Przyczyn tego 
zjawiska było kilka: pogarsza-
jąca się sytuacja aprowizacyj-
na kraju (wręcz widmo głodu), 
zmuszająca do zmian w poli-
tyce rolnej; ujawnianie kolej-
nych przykładów „wypaczeń” 
przy tworzeniu spółdzielni; na-
rastająca „odwilż” po śmier-
ci Stalina. Na przełomie lata 
i jesieni 1956 r. nastąpiło osła-
bienie represyjności aparatu 
bezpieczeństwa. Oddolne ini-
cjatywy demontażu stalinow-
skiego porządku na wsi mogły 
zakończyć się sukcesem. Gdy 
na VIII Plenum KC PZPR (19-
21 X 1956 r.) Władysław Go-
mułka poddał krytyce politykę 
rolną lat 1948-1956, sugerując 
możliwość rozwiązania nieren-
townych gospodarstw spół-
dzielczych, chłopi odebrali jego 
przemówienie jako sygnał do 
likwidacji kołchozów. Nastąpiła 
gwałtowna i oddolna dekolek-
tywizacja. W ciągu dwóch mie-
sięcy, w skali kraju rozwiązało 
się ponad 8 tysięcy spółdzielni 
produkcyjnych; 31 XII 1956 r. 
pozostało ich zaledwie 1534. 
Sukces spontanicznej dekolek-
tywizacji w 1956 r. nie oznaczał 
bynajmniej zakończenia walki 
o utrzymanie prywatnej wła-
sności w polskim rolnictwie.

Widmo kolektywizacji 
powraca
Począwszy od 1974 r., a więc 
już w epoce Gierka, zaczęły 
się pojawiać symptomy po-
wrotu do koncepcji „uspo-
łecznionego” rolnictwa. 
W referacie programowym, 
wygłoszonym podczas VII 
Zjazdu PZPR (grudzień 1975 r.) 
Edward Gierek uznał, że 
procentowy wzrost sektora 
socjalistycznego w użytko-
waniu gruntów rolnych oraz 
środków produkcji jest zja-
wiskiem korzystnym. Osta-
teczny cel miały ułatwić 
regulacje prawne. W paź-
dzierniku 1977 r. Sejm PRL 
przyjął ustawę o zaopatrze-
niu emerytalnym rolników, 
która nakładała na rolni-
ków obowiązek uiszcza-
nia składek emerytalnych, 
nie gwarantując zarazem 
wypłaty świadczeń eme-
rytalnych (m.in. za spra-
wą  w y m o g u  s p r z e d a ż y 
produktów rolnych o war-
tości nie mniejszej niż 15 
tys. zł w ciągu roku, przez 
określoną liczbę lat). Ustawa 
s t w a r z a ł a  m o ż l i w o ś ć 
przejmowania gospodarstw 
rolnych przez państwo m.in. 
w przypadkach „niskiego 
poziomu produkcji rolnej” 
l u b  g d y  w y z n a c z o n y 
n a s t ę p c a  n i e  s p e ł n i a ł 
„warunków do przejęcia 
gospodarstwa rolnego”. Tym 
samym odżyło widmo kolek-
tywizacji, nie dając spokoju 
rolnikom niczym mityczny 
miecz Damoklesa. Nic więc 
dziwnego, że żądanie za-
gwarantowania nienaruszal-
ności chłopskiej ziemi było 
jednym z najważniejszych 
postulatów ruchu związko-
wego na polskiej wsi prze-
łomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku. 

Pochodzenie zamieszczo-
nego w artykule cytatu: J 
Mroczkowski ks., Oleszyce 
1939-1947 (cz. II), „Jarosław-
ski Kwartalnik Armii Krajo-
wej” 1995, nr 17.

Tomasz Bereza

Strajk w siedzibie WRZZ w Rzeszowie. Od lewej:  bp Tadeusz Błaszkiewicz, Adam Krztoń, Jan Ogrod-
nik, ks. Józef Sondej. Fot. Waldemar Mikołowicz.
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Ludzie wyczekujący na informacje przed budynkiem byłej WRZZ 
w Rzeszowie.
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Realizacja i obchody porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich w latach 1981-1989
Presja na rządzących 
w zakresie realizacji porozu-
mień zawartych w 1981 r. 
w Rzeszowie i Ustrzykach 
Dolnych stała się jednym 
z czynników aktywizujących 
mieszkańców wsi i działa-
czy NSZZ RI „Solidarność”. 
W ten również sposób straj-
ki i porozumienia rzeszow-
sko-ustrzyckie ujawniały 
swój wpływ na efekty walki 
społeczeństwa polskiego 
o podstawowe prawa w la-
tach osiemdziesiątych XX w.

Realizacja porozumień 
rzeszowsko-
-ustrzyckich przed 
13 grudnia 1981 r.
W myśl porozumień rzeszow-
sko-ustrzyckich Ogólnopolski 
Komitet Założycielski NSZZ 
RI „Solidarność” w marcu 
1981 r. w Poznaniu zatwier-
dził 25 członków Komisji ds. 
Realizacji Porozumień Rze-
szowsko-Ustrzyckich. W ko-
misji znaleźli się: Stanisław 
Wnuk, Andrzej Syguła, Zyg-
fryd Kudlaszyk, Henryk Ka-
zimierski, Czesław Opolski, 
Leszek Kamola, Artur Balazs, 
Józef Chwała, Andrzej Maj-
chrzak, Józef Ślisz, Franciszek 
Maślanka, Józef Mazur, Józef 
Głuszek, Jan Kułaj, Wieńczy-
sław Nowacki, Sylwester Ba-
giński, Jan Sikoń, Lubomir 
Szarek, Mieczysław Trochi-
miuk, Witold Hatka, Bernard 
Dębowski, Alfons Spychała, 
Jan Kosicki. Z ramienia KKP 
NSZZ „Solidarność” do ko-
misji dokooptowani zosta-
li także Antoni Kopaczewski 
i Bogdan Lis. 

Podczas posiedzenia  4 
kwietnia 1981 r. w Rzeszo-
wie członkowie komisji omó-
wili rządowe projekty ustaw 
o  sca laniu ,  rekul tywacj i 
i ochronie gruntów oraz usta-
lili najważniejsze tematy do 
rozmów z komisją rządową. 
Określili także zasady dzia-
łania komisji, sekretariatu 
z siedzibą w Rzeszowie oraz 
wybrali Bogdana Duchania na 
sekretarza komisji. Funkcję tę 
od  października 1981 r. peł-
nił następnie Józef Frączek. 
Pierwsze rozmowy z przed-
stawicielami ówczesnej wła-
dzy komisja przeprowadziła 
22 kwietniu 1981 r. w War-
szawie. Jan Szczepański, prze-
wodniczący Komisji Sejmowej 
ds. Realizacji Porozumień 
Społecznych,  oświadczył 
wówczas, że porozumienia 
rzeszowsko-ustrzyckie będą 
traktowane tak jak porozu-
mienia podpisane w Gdańsku, 

Szczecinie i Jastrzębiu. Zare-
jestrowanie NSZZ RI „Solidar-
ność” 12 maja 1981 r. przez 
Sąd Wojewódzki w Warszawie 
stanowiło realizację najważ-
niejszego postulatu strajków 
ustrzycko-rzeszowskich, jed-
nocześnie jednak rząd opóź-
niał powołanie swojej komisji 
do rozmów z rolnikami. Do 
pierwszego spotkania obu 
komisji doszło dopiero 6 lip-
ca 1981 r.  Podczas kolej-
nych negocjacji stwierdzono, 
że bilans realizacji porozu-
mień rzeszowsko-ustrzyckich 
jest bardzo skromny, ponie-
waż z 41 punktów tych po-
rozumień jedynie 13 zostało 
wprowadzonych w życie lub 
bliskie jest finalizacji. Doty-
czyły one kwestii związa-
nych z gospodarką ziemią, 
inwestycji rolnych, zaopa-
trzenia wsi oraz administracji 
gmin. W trakcie następnych 
spotkań obu komisji dysku-
towano na temat zasad ubez-
pieczeń upraw i zwierząt, 
nienaruszalności indywidu-
alnych gospodarstw rolnych, 
demokratycznych wyborów 
do samorządu wiejskiego 
oraz warunków bytowych 
mieszkańców wsi .  Wpro-
wadzenie stanu wojennego 
przez reżim Wojciecha Jaru-
zelskiego w grudniu 1981 r. 
przerwało dialog społeczny 
i realizację kolejnych zapisów 
porozumień.

Obchody rocznicowe 
porozumień 
rzeszowsko-
-ustrzyckich w latach 
1983-1989 
Po wprowadzeniu  stanu 
wojennego działacze pod-

ziemnych struktur NSZZ 
RI „Solidarność” utworzyli 
Ogólnopolski Komitet Oporu 
Rolników, drukowali i kolpor-
towali podziemne wydaw-
nictwa, korzystali również 
z możliwości działania, ja-
kie stwarzały powstające od 
1982 r. struktury Duszpaster-
stwa Rolników. Nawiązując 
do zwyczaju organizowania 
nabożeństw rocznicowych 
przez podziemie robotni-
cze, również działacze wiej-
scy postanowili corocznie 
organizować podobne ob-
chody z okazji podpisania 
porozumień w Rzeszowie 
i Ustrzykach Dolnych. Pierw-
sze takie obchody zostały zor-
ganizowane 19 lutego 1983 r. 
w kościele farnym w Rzeszo-
wie z okazji drugiej rocznicy 
podpisania porozumień rze-
szowsko-ustrzyckich. W uro-
czystości tej udział wzięły 
delegacje podziemnych struk-
tur NSZZ RI „Solidarność” 
z województw rzeszowskie-
go, przemyskiego, tarnow-
skiego i krośnieńskiego. Mszę 
św. odprawił ks. Stanisław 
Słowik, który podczas kaza-
nia podkreślił rangę zawodu 
rolnika, zwracając uwagę na 
prawo rolników do zrzesza-
nia się w wolnych związkach 
zawodowych. Po zakończe-
niu nabożeństwa lokalne 
władze urządziły pokaz siły 
na ulicach otaczających ko-
ściół, grupując znaczną licz-
bę funkcjonariuszy MO i SB. 
W trzecią rocznicę podpisa-
nia porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich 18 lutego 1984 r. 
działacze podziemnych struk-
tur spotkali się u ks. Jana 
Jakubowskiego w Soninie. 

W następstwie działań opera-
cyjnych oraz rozmów ostrze-
gawczych z uczestnikami 
spotkania, przeprowadzo-
nych przez funkcjonariuszy 
SB, nie odprawiono jednak 
planowanej  na następny 
dzień mszy w farze w Rze-
szowie.

W styczniu 1985 r. dzia-
łacze rzeszowskiego OKOR 
zwrócili się do sygnatariu-
szy porozumień rzeszow-
sko-ustrzyckich z odezwą 
o ocenę realizacji umów, za-
wartych w 1981 r. W odpo-
wiedzi na ten apel po mszy 
odprawionej 17 lutego 1985 r. 
w kościele NSPJ w Rzeszo-
wie z okazji czwartej roczni-
cy podpisania porozumień 
w Rzeszowie i Ustrzykach  
Dolnych wznowiono działal-
ność Komisji ds. Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich. 
Ze względu na brak realiza-
cji porozumień przez stro-
nę rządową powołano także 
sześcioosobową Grupę Ro-
boczą, w skład której we-
szli: J. Ślisz, Gabriel Janowski, 
A. Balazs, Henryk Cząstka, Ka-
tarzyna Bielańska oraz J. Frą-
czek. Warto wspomnieć, że 
w tych uroczystościach udział 
wzięło blisko tysiąc działa-
czy wiejskich z całej Polski. 
Komisja ds. Porozumień Rze-
szowsko-Ustrzyckich przy-
pominała o swoim istnieniu 
także podczas kolejnych uro-
czystości jubileuszowych. 16 
lutego 1986 r. podczas nara-
dy działaczy opozycyjnych 
J. Ślisz zauważył, że komi-
sja nie została formalnie roz-
wiązana przez rządzących. 
W związku z tym jej przedsta-
wiciele zwrócili się do Urzędu 

Rady Ministrów z kolejny-
mi postulatami dotyczący-
mi: ustalania wysokości rent 
dla rolników, zaprzestania 
dyskryminacji chłoporobot-
ników, zmiany zasad przeka-
zywania gospodarstw rolnych 
oraz wypłaty zasiłków cho-
robowych i renty rodzinie 
w przypadku śmierci właści-
ciela gospodarstwa.

W lutym 1987 r. podczas 
uroczystości z okazji szóstej 
rocznicy podpisania porozu-
mień przewodniczący komisji 
J. Ślisz przedstawił sprawoz-
danie z jej działalności oraz 
omówił trudną sytuację w rol-
nictwie, spowodowaną bra-
kiem podstawowych środków 
produkcji, wzrostem cen na 
maszyny rolnicze oraz pod-
wyższeniem składek eme-
rytalnych. W trakcie tego 
spotkania prof. Andrzej Stel-
machowski, przewodniczący 
Fundacji Rolniczej Episkopa-
tu Polski, podkreślał, jak wie-
le udało się już osiągnąć 
rolnikom indywidualnym, 
zachęcał również do dalszej 
determinacji i konsekwen-
cji w działaniu. Okazała się 
ona konieczna tym bardziej, 
że 25 lutego 1987 r. wicedy-
rektor Wydziału Społeczno-
-Administracyjnego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie 
wydał decyzję o zakazie dal-
szej działalności Komisji ds. 
Realizacji Porozumień Rze-
szowsko-Ustrzyckich. W uza-
sadnieniu stwierdził on, że 
dotychczasowe funkcjono-
wanie komisji było sprzecz-
ne z obowiązującym prawem 
oraz stanowi zagrożenie 
bezpieczeństwa,  spokoju 
i porządku publicznego. J. Ślisz 
odmówił uznania tej decyzji 
,stwierdzając, że została ona 
wydana bezprawnie. Przypo-

mniał także, że komisja repre-
zentująca rolników została 
powołana na podstawie poro-
zumień zawartych pomiędzy 
Komisją Rządową a Komite-
tem Strajkowym, a więc wo-
jewoda nie jest uprawniony 
do jej rozwiązania. Członko-
wie komisji spotykali się tak-
że w trakcie kolejnych dwóch 
uroczystości rocznicowych 
związanych z podpisaniem 
porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich, organizowanych 
tradycyjnie również w Rze-
szowie. Relacjonując działal-
ność komisji w lutym 1988 r. 
J. Ślisz pokreślił, że rząd zre-
alizował zawarte w porozu-
mieniach postulaty tylko w 30 
procentach, natomiast J. Frą-
czek omówił wykorzystanie 
funduszy z Fundacji Kościel-
nej  i  krajów zachodnich. 
W lutym 1989 r. w uroczy-
stościach zorganizowanych 
w kościele NSPJ w Rzeszowie 
uczestniczyli delegaci z po-
nad czterdziestu województw. 
W trakcie tego spotkania od-
była się m.in. konferencja pra-
sowa członków Podzespołu 
Okrągłego Stołu ds. Rolnic-
twa strony solidarnościowej: 
J. Ślisza, A. Balazsa, Edwar-
da Małeckiego, Edwarda Lip-
ca, Jana Beszty-Borowskiego, 
Janusza Rożka i Antoniego 
Tokarczuka. W konferencji 
udział wzięło ponad osiem-
dziesięciu dziennikarzy krajo-
wych i zagranicznych. Komisja 
ds. Realizacji Porozumień Rze-
szowsko-Ustrzyckich weszła 
tym samym w kolejną fazę 
działalności w okresie w któ-
rym, następowały już zmia-
ny ustrojowe, a także procesy 
przekształcenia dotychczaso-
weg o modelu gospodarcze-
go kraju.

dr Janusz Borowiec

Uroczysta msza z okazji ósmej rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich celebrowana 
przez biskupa Ignacego Tokarczuka w kościele NSPJ w Rzeszowie 18 II 1989 r.

Cegiełka na Fundusz Oporu Rolników wydana z okazji czwartej 
rocznicy strajków i porozumień w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. FO
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