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Mateusz Szpytma: „Solidarność” Rolników
Indywidualnych na Podhalu, Spiszu i Orawie w
latach 1980–1981
Komuniści, po zdławieniu niezależności Polskiego Stronnictwa
Ludowego, poddali wieś polską próbie kolektywizacji.
Traumatyczne przeżycia zaowocowały spadkiem aktywności
społecznej jej mieszkańców na wiele lat.

Dopiero końcówka lat siedemdziesiątych wyzwoliła szerszą działalność nielicznych jeszcze
wówczas środowisk wiejskich. Prawdziwa jednak przemiana wsi nastąpiła w 1980 r., kiedy
powstały niezależne, chłopskie związki zawodowe. Idea zrodzona w Gdańsku dotarła do
najdalszych zakątków kraju, w tym na Podhale, Spisz i Orawę. W organizację związku
chłopskiego w różnych częściach kraju zaangażowało się wielu byłych działaczy
mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, żołnierzy Batalionów Chłopskich
i Armii Krajowej, wśród nich Hanna Chorążyna, Janusz Rożek, Józef Teliga, Henryk Bąk. Inni,
jak np. Stanisław Mierzwa, służyli związkowcom swoimi radami. Podobnie było na Podhalu
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– tu w działalność związku zaangażował się Władysław Hajnos, były członek Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici” i Stronnictwa Ludowego, podczas okupacji działacz Konfederacji
Tatrzańskiej, po wojnie sekretarz Powiatowego Zarządu PSL w Nowym Targu. Był on przez
cały okres powojenny rozpracowywany przez bezpiekę Polski „ludowej”. Potwierdza to
m.in. dotyczący go zapis SB z 1974 r.:

„[...] zjawisko aktywności politycznej byłych członków mikołajczykowskiego PSL-u
należy na tutejszym terenie do rzadkości. Aktualnie tylko jeden [...] Hajnos
Władysław jest kontrolowany. [...] Pozostałe osoby [...] nie przejawiają żadnej
aktywności politycznej”.

Los w naszych rękach

Zanim Związek rozpoczął aktywną działalność w terenie, we wrześniu 1980 r. odbyło się
w Warszawie kilka spotkań, w wyniku których powołano ogólnopolski Komitet Założycielski
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników. Przyjęty statut został złożony
24 września w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie przez tymczasowego przewodniczącego
Zdzisława Ostatka, bo tylko ten sąd mógł go zarejestrować. Wkrótce rozpoczęto
organizowanie wiejskiego związku w Małopolsce. Pierwotnie miała być jedna organizacja na
całą Polskę południową – od Bielska po Krosno i od Kielc po Tatry. Najmocniej
zaangażowała się w tę pracę Katarzyna Bielańska. Dzięki jej zmysłowi organizacyjnemu
i rodzinnym kontaktom, w szybkim tempie przygotowano akcję informowania chłopów
o powstaniu niezależnego związku zawodowego na wsi. W krótkim czasie udało się uzyskać
zgodę NSZZ „Solidarność” na korzystanie z ich lokalu przy ul. Karmelickiej w Krakowie.
„Solidarność” pomagała także drukować pierwsze materiały informacyjne swej młodszej
siostrze. Wobec braku dostępu do mediów postanowiono, że informacje o niej będą
przekazywane na wieś za pośrednictwem chłoporobotników zaangażowanych w NSZZ „S”
oraz przez kurię krakowską i jej struktury parafialne. W materiałach dla proboszczów
rozsyłanych przez Bielańską umieszczone były wskazówki, w jaki sposób mają oni zachęcać
do powoływania lokalnych kół związkowych. Znajdowały się w nich także szczegółowe
instrukcje dla przyszłych organizatorów, informujące o kolejnych krokach, jakie mają
podejmować. Mieli oni najpierw ogłosić termin spotkania wszystkich rolników ze wsi,
zapoznać ich z postulatami wiejskiego związku i złożonym w sądzie statutem. Wszyscy
zainteresowani mogli następnie podpisać deklaracje członkowskie, przygotowane wcześniej
i wydrukowane w Krakowie, oraz wybrać władze koła – przewodniczącego, zastępcę
i skarbnika. Po tych czynnościach delegacja koła miała pisemnie zawiadomić sołtysa wsi
i naczelnika gminy. Równocześnie informowano o pierwszym zebraniu delegatów kół
wiejskich i gminnych „Solidarności Wiejskiej” („SW” ) i spotkaniu NSZZ „S” i „SW”
z Lechem Wałęsą, które odbyły się 19 października 1980 r. w Krakowie. Do marca 1981 r.
w Małopolsce związek posługiwał się nazwą Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników „Solidarność Wiejska”, później końcówkę nazwy zmieniono na „Rolników
Indywidualnych”.



Mimo że 29 października 1980 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie odmówił rejestracji związku
chłopskiego, twierdząc, iż indywidualnym rolnikom nie przysługuje prawo do zrzeszania się
w związkach zawodowych, prace nad organizacją związku trwały nadal, m.in. w Małopolsce.
Tymczasowe władze krakowskiej „SW” zwołały na 7 grudnia 1980 r. spotkanie
przedstawicieli rolników i związkowców wiejskich z całej Polski południowej. W ulotce
zachęcającej wszystkich gospodarujących na ziemi do udziału w „sejmiku”, oprócz
informacji o spotkaniu umieszczono apel Edwarda Małeckiego, rolnika z Korabiewic z woj.
skierniewickiego, który kończył się wezwaniem:

„Musimy zrozumieć wreszcie, że nasz los leży w naszych rękach i nikt go za nas nie
odmieni”.

Apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Mimo zimowej pory spotkanie zgromadziło
7 grudnia w Krakowie przedstawicieli kół związkowych ze 150 gmin, reprezentujących
teren od Bieszczad po Bielsko-Białą, a więc także spoza woj. krakowskiego, a nawet całej
Małopolski. Skład Komitetu Założycielskiego „SW” na region Polski południowej z siedzibą
w Krakowie poszerzono do 45 osób, reprezentujących poszczególne lokalne organizacje. Na
czele nowego zarządu stanął dotychczasowy przewodniczący Komitetu Założycielskiego
„SW” w Krakowie, Bronisław Łuczywo. W jego skład weszli m.in. Jan Antoł z Murzasichla
i Władysław Dziubas z Białki Tatrzańskiej. Zebrani skrytykowali założenia ustawy z 1977 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym rolników, brak rejestracji związku, blokowanie w mediach
informacji o „SW”. Powołano trzy sekcje: interwencyjną, postulatowo-programową i druku.
Za zasadniczy cel Komitetu uznano

„zakładanie [...] Kół działających w obronie interesów rolników, opracowanie
ordynacji wyborczej i przeprowadzenie wyborów do wszystkich szczebli
organizacyjnych NSZZR”.

Wydany komunikat, zawierający informację o przebiegu spotkania, zakończono apelem:

„Rolnicy! Zbierajcie się w grupy, twórzcie koła terenowe, radźcie, łączcie się

z nami!!!” 

Podczas I Zjazdu NSZZR „SW” w Warszawie, który odbył się 14 grudnia 1980 r., chłopi
z wszystkich województw byli reprezentowani przez 1,2 tys. osób. Delegaci twierdzili, że do
Związku przynależy w całym kraju prawie milion osób. „SW” Polski południowej
reprezentował na zjeździe m.in. Jan Antoł z Murzasichla, który wszedł w skład
tymczasowych ogólnopolskich władz związkowych i miał bardzo duży udział w budowaniu
struktur „SW” nie tylko na Podhalu, ale i w całym kraju. Pochodził z góralskiej rodziny
z Bańskiej Niżnej, ukończył filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był



blisko związany z ks. Józefem Tischnerem i przez wiele lat pracował jako redaktor
w krakowskich „Wieściach”, wydawanych przez tamtejsze ZSL. W 1975 r. powrócił na
Podhale, gdzie jednocześnie był rolnikiem i nauczycielem w zakopiańskiej szkole. Dzięki ks.
Tischnerowi nawiązał kontakt z Wiesławem Kęcikiem, który z ramienia KOR interesował się
problemami wsi. Z nim też spotkał się podczas trwania protestów na Wybrzeżu.

Zmiany w kraju zbiegły się na Podhalu z kolejną próbą poszerzenia granic Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Górale gorąco przeciwko temu protestowali. Tej sprawie było
poświęcone spotkanie mieszkańców Murzasichla, które odbyło się 17 października 1980 r.;
kilkanaście dni później w Czarnym Dunajcu obradowali na ten temat mieszkańcy
dwudziestu podhalańskich wsi. Wysłali oni swoich reprezentantów do Warszawy na
rozmowy z przedstawicielami Rady Ministrów PRL.

W tym samym czasie, gdy zaostrzał się konflikt z TPN, na Podhale zaczęły spływać
instruktaże, jak zakładać koła „SW”. A to oznaczało, że górale mogli dalej bronić swojej
własności za pośrednictwem nowej struktury, mającej wsparcie w całym kraju. Na
wspomnianym zjeździe „SW” w Warszawie (14 grudnia 1980 r.) Antoł był jednym
z aktywniejszych mówców. Mówił wówczas m.in. o bolączkach podhalańskich wsi. Jego
także delegowano na rozprawę rewizyjną w Sądzie Najwyższym w Warszawie, która odbyła
się 30 grudnia 1980 r. i 10 lutego 1981 r.

Lokalne protesty w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, spowodowane wzrostem świadomości
siły organizującego się związku i ogólnego niezadowolenia spotęgowanego brakiem dobrej
woli ze strony władz, przekształciły się w długotrwały i ogólnopolski strajk. Antoł został
członkiem Komitetu Strajkowego. Później, 6 lutego 1981 r., przewodniczył delegacji
chłopskiej do Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i był sygnatariuszem porozumień
rzeszowskich podpisanych 18 lutego 1981 r. W Rzeszowie pojawili się także inni górale,
m.in.: Władysław Stachoń z Zakopanego-Olczy, Jan Pawlikowski z Małego Cichego,
Władysław Dziubas z Białki, Franciszek Gał ze Stasikówki. Według informacji Służby
Bezpieczeństwa z 6 lutego 1981 r., część górali, która brała udział w strajku w Rzeszowie,
wróciła na Podhale, aby przygotować wyjazd większej grupy do Warszawy na rozprawę
przed Sądem Najwyższym. Dla wszystkich wyjeżdżających (ok. 120 osób) Mszę św.
w intencji zarejestrowania „SW” odprawił ks. Władysław Curzydło. Wprost z kościoła górale
przeszli na parking, paląc świece i śpiewając pieśni patriotyczne i religijne. Na
zachowanych w Warszawie zdjęciach, zrobionych przez funkcjonariuszy SB, widać co
najmniej kilkanaście osób w strojach góralskich. Zdjęcia są na tyle wyraźne, że można
rozpoznać niektóre osoby, np. charakterystyczną sylwetkę Jana Antoła.

Koniec roku 1980 sprzyjał rozwojowi struktur „SW” Regionu Polski Południowej w terenie.
Po podpisaniu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich przystąpiono do organizacji struktur
terenowych „SW”. Od pięciu lat istniał nowy podział administracyjny Polski na 49
województw. O ile NSZZ „S” tworzyła swe struktury według podziału administracyjnego
sprzed 1975 r. (istniało wówczas 17 województw) i zorganizowana była w ramach wielkich
regionów, to „SW” powoływała Wojewódzkie Komitety Założycielskie „SW”. Ostatecznie



powstało ich 50, mimo że województw było tylko 49, ponieważ w Małopolsce obok WKZ
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu powstał Zarząd Regionu „SW” Spiszu, Podhala
i Orawy. Fakt ten został zaakceptowany przez Ogólnopolski Komitet Założycielski „SW”
oraz przez zjazd zjednoczeniowy w Poznaniu w marcu 1981 r. i nowe władze Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Podhale do
grudnia 1981 r. było reprezentowane na zasadach odrębnego województwa. Duży wpływ
na ten podział miał fakt, że znaczna część woj. nowosądeckiego znajdowała się w diecezji
tarnowskiej, Podhale, Spisz i Orawa przynależały zaś do diecezji krakowskiej.

Prawdziwy sojusz robotniczo-chłopski

Szybszy rozwój kół „SW” nastąpił na Podhalu dopiero w listopadzie 1980 r. Na przykład
w Murzasichlu, jednej z prężniejszych wiosek na Podhalu, w której mieszkał Antoł, koło
zostało powołane dopiero 30 listopada 1980 r. Zapisało się do niego około czterdziestu
górali. Według informacji kapitana Kowalczyka z Zakopanego, w tym samym czasie koło
w Zakopanem-Olczy organizował m.in. Józef Mrowiec, a miały do niego należeć m.in.
następujące osiedla: Pardołówka, Obyrcyniówka, Mrowce, Klusie, Galicówka, Guty, Gawlaki,
Piszczory, Janosówka, Walkosze, Stachora, Topory, Stary Młyn Wojdyły, Spyrkówka.
Podawał on także, że w tym samym czasie nie zdążono jeszcze zorganizować kół
w Witowie, Dzianiszu i Kościelisku.

Struktura regionalna związku na Podhalu ukształtowała się ostatecznie w lutym 1981 r.
W obecności ok. 2 tys. rolników, w tym 460 delegatów, 22 lutego 1981 r. – w 135. rocznicę
antyaustriackiego Powstania Chochołowskiego – odbył się w Ludźmierzu I Zjazd „SW”
Podhala, Spiszu i Orawy. Datę zjazdu wybrano świadomie. Był to pierwszy zjazd
„wojewódzki” na terenie Małopolski. Wybrano na nim tymczasowe władze oraz delegatów
na zjazd zjednoczeniowy.

W organizację tego zjazdu zaangażowało się wielu górali, m.in. Jan Antoł, Władysław
Hajnos, Jan Jachymiak, Marian Pukański, Jan Wdówka, Stanisław Krupa, Franciszek
Bachleda Księdzularz, Stanisław Fic. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla Podhala,
Spiszu i Orawy, ale i całej Polski południowej. Zjazd rozpoczął się Mszą św., którą odprawił
ks. Stanisław Czartoryski, homilię wygłosił ks. Józef Tischner. Wśród gości z Małopolski
i całego kraju byli m.in.: ks. Czesław Sadłowski, Jan Kułaj, Bronisław Łuczywo, Józef
Marcinkowski, Mieczysław Gil, Mirosław Dzielski, Wiesław Kęcik. Przybyło wielu
dziennikarzy, m.in. trzy zagraniczne stacje telewizyjne.
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