
nocy z 18 na 19 lutego 1981 r. w Rze-
szowie, a dwa dni później w Ustrzykach 
Dolnych podpisano porozumienia rze-
szowsko-ustrzyckie. Jednym z najważ-

niejszych postanowień było uznanie przez komu-
nistyczne władze trwałości prywatnej własności 
chłopskiej. Choć nie udało się jeszcze wtedy wy-
walczyć rejestracji rolniczej „Solidarności”, dla pol-
skiej wsi porozumienia te były tym, czym dla robot-
ników porozumienia z lata 1980 r. 

W strajku rzeszowsko-ustrzyckim protestujący 
upomnieli się nie tylko o sprawy wsi, lecz także o 
kwestie ogólnonarodowe. Domagano się odsunięcia 
PZPR i ZSL od wpływu na decyzje administracyjne. 
Żądano wiejskiej oświaty, nauki religii, odkłamania 
historii, przekazania „Solidarności Wiejskiej” Domu 
Chłopa w Warszawie, zezwolenia na emisję filmu 
„Robotnicy ’80”. Pojawiły się także postulaty wolnych 
wyborów do samorządu lokalnego, swobody praktyk 
religijnych, nieskrępowanego udziału w pielgrzym-
kach, organizowania przez Kościół procesji bez 
konieczności otrzymywania zgody w urzędzie ad-
ministracji publicznej i nieutrudniania budowy świą-
tyń. Obejmowały one zatem całokształt życia na 
wsi spustoszonej latami komunizmu. Przed rolnikami 
pozostało jeszcze stoczenie batalii o rejestrację 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, 
do której doszło dopiero 12 maja 1981 r. 

 
Tradycja obrony  
rodzinnego zagonu 
Posiadanie przez rolników indywidualnej własności 
ziemi było nie do pogodzenia z założeniami ideologii 
komunistycznej, której istotą było odebranie ludziom 
wolności. A własność jest gwarantem wolności 
i  była zaporą przeciwko sowietyzacji. Dlatego 
władze czyniły wszystko, aby ludzi jej pozbawić. 
Ponadto rządzący PRL nigdy nie zapomnieli wspar-
cia wsi dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w 
latach 1945-1947 oraz jej skutecznego oporu prze-
ciwko kolektywizacji. Zmuszeni do tolerowania 
posiadania przez chłopów 80 proc. ziemi na wsi, 
nigdy się z tym nie pogodzili. 

Mimo że skutkiem każdej politycznej odwilży 
wobec wsi – tak było po 1956 r. oraz na początku lat 
70. XX wieku – była większa produkcja żywności i 
tym samym lepiej zaopatrzone sklepy – to szybko 
zwyciężały ideologiczne nakazy uderzające w indy-
widualną własność. Odpływ młodzieży wiejskiej wer-
bowanej na wielkie budowy „drugiej Polski” prowadził 
do starzenia się wsi. Wprowadzona w 1977 r. ustawa 
o zabezpieczeniu emerytalnym rolników – wedle jej 
zapisów mogli ją otrzymać po oddaniu państwu 
ziemi – była wykorzystywana do osłabienia stanu in-
dywidualnego posiadania na wsi. Rodziło to nieza-

dowolenie, tym większe, że widoczne były marno-
trawstwo i niska wydajność wspieranych przez rząd 
Państwowych Gospodarstw Rolnych czy Spółdzielni 
Kółek Rolniczych, podczas gdy chłopi  byli zmuszeni 
borykać się z brakiem nie tylko maszyn, lecz także 
podstawowych środków koniecznych do produkcji. 

  
„Polacy nie są potrzebni,  
ale ich ziemia” 
W obronie własności wielokrotnie i konsekwentnie 
występował Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński. 
Często przywoływał doświadczenie historyczne: 
„Pamiętajcie: jeszcze niedawno chodzili w Polsce 
najeźdźcy, którzy posyłali Polaków do pieców kre-
matoryjnych i głosili: »Nam nie są potrzebni Polacy, 
nam są potrzebne ich ziemie«”.  

Jej obronę uważał za polską rację stanu: „Naród 
polski musi się trzymać całą duszą, całym sercem 
ziemi, aby wiążąc się z ziemią i nie dając się z niej 
wydziedziczyć, zabezpieczyć swą wolność i miejsce 
na karcie Europy” – mówił latem 1970 r. Tak było 
przez całą dekadę lat 70. XX wieku. „Własność 
jest człowiekowi potrzebna nie tylko dlatego, że 
wszyscy mamy obowiązek czynić sobie ziemię pod-
daną, ale dlatego, że własność kształtuje człowieka” 
– podkreślał. Głos Prymasa w obronie wsi brzmiał 
donośnie i z całą mocą dał się słyszeć po sierpniu 
1980 r. Jego nauczanie miało charakter uniwersalny 
i nadal jest aktualne. W swym ostatnim przed 
śmiercią słowie do rolników wzywał do pracy nad 
„podniesieniem poziomu moralnego, zwłaszcza, 
gdy chodzi o pijaństwo, które rozkłada, niszczy i 
odbiera energię”. Jednocześnie jednak zauważał: 
„Gdy człowiek bliżej zetknie się z ogromną siłą du-
chową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego 
– widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe 
prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest tytuł 
przestrzegania tych praw, wynikający z racji posia-
dania ziemi. Wskazanie dla was, moi drodzy – nie 
dać sobie wydrzeć ziemi!”. l

„Nie dać sobie wydrzeć ziemi!”

D O D A T E K  H I S T O R Y C Z N Y  
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naugurując działalność Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Rzeszowie 22 lutego 1981 r., 
ks. bp Ignacy Tokarczuk stwierdził: „Miasto 
Rzeszów ma swoje miejsce historyczne jako 

najpoważniejszy ośrodek naszego kraju i tak jak Gdańsk, 
[Rzeszów] stał się symbolem sprawy rolnej, sprawy 
polskiej wsi”. 

Niezadowolenie narastające na wsi pod koniec lat 
siedemdziesiątych XX w. dotyczyło całej Polski. Rolnikom 
pracującym we własnych rodzinnych gospodarstwach 
władze PRL starały się utrudnić życie na wiele sposobów. 
W uprzywilejowany sposób traktowano państwowe gos-
podarstwa rolne i spółdzielnie kółek rolniczych, rolnikom 
indywidualnym natomiast reglamentowano opał, nawozy 
i przydziały na sprzęt rolniczy. Ceny skupu produktów 
rolnych i żywca czyniły pracę rolnika nieopłacalną i 
wpływały na obniżanie statusu materialnego mieszkańców 
wsi. Kontrowersje wzbudzały akcje scalania gruntów 
oraz zapisy ustawy z 27 października 1977 r. o po-
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym i świadczeniach 
dla rolników i ich rodzin, dające podstawę do kolejnej 
próby kolektywizacji rolnictwa. W Bieszczadach dodat-
kowy niepokój wywołało siłowe przejęcie ziemi na po-
trzeby ośrodka Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. 

Powstanie NSZZ „Solidarność” stało się kolejną in-
spiracją dla rolników, by tworzyć własne niezależne 
związki zawodowe. We wrześniu 1980 r. powstały: 
Chłopski Związek Zawodowy Ziemi Dobrzyńskiej i 
Kujaw, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Rolników „Solidarność Wiejska” złożony z działaczy 
chłopskich z ziemi lubelskiej, grójeckiej i rzeszowskiej 
oraz Samorządny Związek Producentów Rolnych. 

  
Strajk rozpoczęty 
W atmosferze narastania frustracji – wynikających z 
lekceważenia przez władze spraw wsi oraz prawa 
rolników do zrzeszania się – 29 grudnia 1980 r. doszło 
do rozpoczęcia strajku okupacyjnego w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Ustrzykach Dolnych. Wydarzenie to miało 
charakter żywiołowy i oddolny, co nie oznacza jednak, 

że nie poprzedzały go wcześniejsze inicjatywy działaczy 
chłopskich z tego terenu.  

Strajk zainicjowany w Ustrzykach Dolnych nabrał 
wymiaru ponadregionalnego dzięki wsparciu MKZ 
NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i akcji strajkowej, 
którą rozpoczęto 2 stycznia 1981 r. w budynku byłej 
Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rze-
szowie. Już na początku strajku w Rzeszowie ogłoszono 
połączenie akcji protestacyjnych robotników i rolników 
w jeden strajk okupacyjny, natomiast 5 stycznia 1981 r. 
piętnastoosobowy Komitet Strajkowy MKZ w Rzeszowie, 
poszerzony o dziewiętnastu przedstawicieli „Solidarności 

Wiejskiej”, przyjął nazwę Komitet Strajkowy „Solidar-
ność” w Rzeszowie. Na jego czele stanął Jan Ogrodnik 
z WSK PZL Rzeszów. Tego samego dnia Komitet 
Strajkowy w Ustrzykach Dolnych przekształcił się w 
dziewięcioosobowy Ogólnokrajowy Komitet Strajkowy 
Federacji „Solidarności Wiejskiej”, a na jego przewod-
niczącego wybrano Antoniego Wojnarowicza. 

W jednej z ulotek zredagowanych przez działaczy 
„Solidarności Wiejskiej” stwierdzano: „Powstanie Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rol-
ników »Solidarność Wiejska« jest faktem społecznym, 
ale tego faktu nie chce uznać ani Rząd, ani Sąd Woje-
wódzki, który stoi na stanowisku, że rolnicy indywidualni 

nie mogą się zrzeszać w związki zawodowe, argumentując 
przeszkodami formalno-prawnymi”. Strajkujący zapo-
wiadali więc, że będą walczyć o „uznanie ich za pełno-
wartościowych obywateli” oraz „zmianę polityki rolnej”. 

Poszerzenie listy postulatów strajkowych, nagłośnienie 
strajku, rosnąca sympatia społeczna dla strajkujących, 
uznanie strajku w Rzeszowie za ogólnokrajowy przez 
Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ „Solidar-
ność”, pomoc ekspertów w negocjacjach, przypomnienie 
przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o prawie rolników 
do zrzeszania się w związkach zawodowych, wsparcie 
strajkujących przez lokalne środowiska studentów, 
uczniów, nauczycieli, artystów, pracowników szeregu 
instytucji i zakładów pracy, w końcu osiągnięty kompromis 
i podpisanie porozumień sprawiły, że strajki w Ustrzykach 
Dolnych i Rzeszowie nabrały na początku lat osiem-
dziesiątych rangi najważniejszych wydarzeń w Polsce. 

W czasie protestu nie brakło dramatycznych wydarzeń. 
Należały do nich w pierwszej kolejności interwencja 
funkcjonariuszy MO i usunięcie siłą strajkujących z 
UMiG w Ustrzykach Dolnych 12 stycznia 1981 r. Po-
dobną pacyfikacją straszono również w Rzeszowie, SB 
próbowała infiltrować strajkujących, zniechęcać ich do 
strajku i skłócić między sobą. Duchowego wsparcia 
strajkującym udzielali na co dzień księża sprawujący 
dla nich Msze św. Poruszenie wśród strajkujących, jak 
i w całym Rzeszowie, wywołała zapowiedź i przyjazd 
27 stycznia 1981 r. Lecha Wałęsy, a następnie członków 
KKP NSZZ „Solidarność”.   

18 lutego 1981 r. podpisano porozumienia w Rze-
szowie, natomiast 20 lutego w Ustrzykach Dolnych. 
Wciąż nie było jednak zgody rządu na rejestrację rolni-
czych związków zawodowych, ale symboliczną wymowę 
posiadał fakt, że dokumenty te podpisywały Komitety 
Strajkowe działające w imieniu Ogólnopolskich Komi-
tetów Założycielskich Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych.  

  
Ku jedności wsi 
Przywołane wydarzenia stanowiły okazję do nagłośnienia 
problemów polskiej wsi, a także punkt zwrotny w kon-
solidacji środowiska działaczy wiejskich, torując drogę 
m.in. do rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 12 maja 
1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego związek 
został zawieszony, a następnie zdelegalizowany. Dzięki 
opisanym doświadczeniom zaktywizowana wcześniej 
na wielu płaszczyznach polska wieś doświadczyła również 
zjednoczenia. 

Z dzisiejszej perspektywy można ponadto stwierdzić, 
że strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zawarte 
tam porozumienia, a następnie działalność Komisji ds. 
Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich stanowiły 
ważny etap w procesie przygotowania programów opo-
zycyjnych oraz kształtowania elit wywodzących się ze 
środowisk wiejskich. W 1989 r. środowisko to posiadało 
konkretne osiągnięcia polityczne, propozycje i programy. 
Na jego czele stanęli też działacze obdarzeni poparciem 
społecznym, a także przygotowani do objęcia ważnych 
stanowisk politycznych, rządowych i samorządowych w 
wolnej już Polsce. l
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ijające 40 lat od wybuchu strajków w Ustrzy-
kach Dolnych i Rzeszowie oraz podpisania 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich mobi-
lizuje do przypomnienia roli, jaką w wyda-

rzeniach tych odegrał Kościół katolicki zarówno w skali 
całego kraju, jak i w granicach ówczesnej diecezji prze-
myskiej. W tym kontekście postacią symboliczną po-
zostaje ks. bp Ignacy Tokarczuk, który wspierał działaczy 
NSZZ RI „Solidarność” na wszystkich etapach po-
wstawania tego związku. 

Polska południowo-wschodnia zajmuje ważne miejsce 
na mapie oporu społecznego w czasach PRL. Szczególnie 
istotną rolę odegrał na tym terenie niezależny ruch 
chłopski. W 1965 r. rolnicy z diecezji przemyskiej zyskali 
wyjątkowego sojusznika w osobie ks. bp. Ignacego To-
karczuka, pochodzącego z rodziny chłopskiej spod 
Zbaraża. Hierarcha ten, jak sam przyznawał, chciał 
być kapłanem pracującym wśród „najbardziej krzyw-
dzonych i niedocenionych, tj. ludności wiejskiej i ro-
botniczej w miastach”. 

Wsparcie i zrozumienie, jakimi ks. bp Tokarczuk 
darzył ludność wiejską, znalazły wyraz m.in. w jego de-
terminacji w sprawie budowy kościołów, nawet bez wy-
maganych wówczas pozwoleń. Podejmując działania 
w  tym zakresie, ordynariusz przemyski przełamywał 
barierę strachu przed władzami komunistycznymi oraz 
integrował lokalną społeczność. Życzliwość i otwartość 
na potrzeby religijne ludności zamieszkującej tereny 
wiejskie, a także zrozumienie dla potrzeb i wymagań 
rolnictwa, w połączeniu z przekonaniem, że komunizm 
jest złem, sprawiły, że ks. bp Tokarczuk stał się osobą 
bardzo ważną dla rodzącego się w drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych niezależnego ruchu chłopskiego. 

  
Wsparcie dla strajkujących 
Sukces robotników, którzy swoją determinacją wymusili 
na rządzących rejestrację NSZZ „Solidarność”, mobili-
zował do podobnych działań także środowiska wiejskie. 
Wybuch 29 grudnia 1980 r. strajku w Ustrzykach 

Dolnych, a potem jego rozszerzenie 2 stycznia 1981 r. 
o  strajk w Rzeszowie stały się dobitnym wyrazem 
pragnień rolników, by posiadać również własne niezależne 
związki zawodowe. Wieńczysław Nowacki, jeden z liderów 
strajku w Ustrzykach Dolnych, przed świętami Bożego 
Narodzenia w 1980 r. złożył wizytę ks. bp. Tokarczukowi. 
Zrelacjonował ją następująco: „Powiedzieliśmy biskupowi, 
że chcemy rozpocząć strajk, gdyż jesteśmy przez władze 
represjonowani. […] Biskup nas wysłuchał, potem 
zachęcił, radził jednak, aby zacząć strajk po Nowym 
Roku. Tak się jednak nie stało”. Gdy rozpoczął się 
strajk w Ustrzykach Dolnych, Wieńczysław Nowacki 

pojawił się ponownie w Przemyślu i jak wspomina, 
„podczas tamtej wizyty powiedziałem Biskupowi, że 
rozpoczęliśmy strajk, że nie wiemy, ile wytrwamy, że nie 
mamy funduszy. Biskup powiedział, żeby go na bieżąco 
informować. Przekazał nam wtedy pieniądze. To było 
ok. 10 tys. złotych w banknotach po 50 i 100 zł”. 

Wsparcie dla strajkujących w Ustrzykach Dolnych 
i Rzeszowie wyrażali duszpasterze całego Kościoła ka-
tolickiego w Polsce. Szczególne znaczenie w tym 
względzie miało spotkanie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

z rolnikami w Warszawie 6 lutego 1981 r. Prymas Polski 
w jednoznaczny sposób po raz kolejny stwierdził, że 
tworzenie niezależnych związków zawodowych należy 
do ich podstawowych praw. W niedzielę 8 lutego 1981 r. 
Komitet Strajkowy w Rzeszowie wysłał telegram do 
Jana Pawła II, w którym prosił o modlitwę w intencji 
„uznania należnych […] praw do zrzeszania się i życia 
w godności pracy dla dobra narodu polskiego, który od 
wieków żywimy i bronimy”. 

Dwa dni później komunikat popierający strajkujących 
rolników, podpisany m.in. przez ks. kard. Wyszyńskiego, 
ks. kard. Franciszka Macharskiego i ks. bp. Tokarczuka, 
wydała Rada Główna Konferencji Episkopatu Polski. 
W komunikacie stwierdzano m.in.: „Wadliwa polityka 
rolna prowadzona przez wiele dziesięcioleci doprowadziła 
do niebezpieczeństwa głodu w naszym kraju. Kościół 
od dawna przestrzegał przed tym niebezpieczeństwem. 
Naprawa szkód wyrządzonych wsi polskiej będzie pro-
cesem długotrwałym i domaga się wysiłków zarówno 
ze strony rolników, jak i ze strony władz, a także miesz-
kańców miast. W pierwszym rzędzie trzeba rolnikom 
zagwarantować pewność własności uprawianej ziemi 
i uznać ich prawo do swobodnego zrzeszenia się zawo-
dowego. Prawo rolników do swobodnego zrzeszania 
się zgodnie z ich wolą i potrzebami, niezależnie od ist-
niejących zrzeszeń, jest prawem naturalnym”. 

  
Uroczyste Te Deum 
W czasie strajku posługę duszpasterską w Rzeszowie 
i Ustrzykach Dolnych pełniło co najmniej 38 duchownych 
diecezji przemyskiej. W dni powszednie Msze św. były 
odprawiane zazwyczaj o godz. 7.00, a w niedziele i święta 
o godz. 8.00 rano. Stałymi elementami wyposażenia sali 
konferencyjnej Wojewódzkiej Rady Związków Zawo-
dowych w Rzeszowie były ołtarz oraz umieszczony na 
ścianie obraz Matki Bożej. W Mszach św. uczestniczyli 
także klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego 
w  Przemyślu. Odwiedzając strajkujących 23 stycznia 
1981 r., ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz odprawił dla nich 
Mszę św. i wygłosił kazanie. Później rozmawiał z rolnikami, 
którzy dziękowali mu, że „pokrzepił ich na duchu i dodał 
siły i wiary w zwycięstwo”. Jeden z tajnych współpra-
cowników SB w swoim doniesieniu w następujący sposób 
charakteryzował wpływ Kościoła na strajk w Rzeszowie: 
„Na podstawie moich obserwacji oceniam, że strajk ten 
dawno by się rozleciał, gdyby nie dwa elementy w nim: 
religia (cała oprawa, msze, kazania, pieśni itp.) oraz na-
gromadzony gniew do przeszłości”. 

W Ustrzykach Dolnych Msze św. dla strajkujących 
odprawiał ks. Stanisław Surmacz. Po 14 stycznia 1981 r. 
strajkujących tam rolników wspierał także ks. Kazimierz 
Kaczor. Natomiast we wstępnej fazie rozmów z delegacją 
rządową 3 lutego 1981 r. w Ustrzykach Dolnych uczest-
niczył ks. Stanisław Matuła. W części parafii diecezji 
przemyskiej prowadzono również zbiórkę żywności dla 
strajkujących. 

Podpisane 18 lutego 1981 r. w Rzeszowie porozumienie 
zawierało także szereg postulatów związanych z dostępem 
do posług religijnych i budownictwem sakralnym. Dwa 
dni później parafowano porozumienie w Ustrzykach 
Dolnych. Władze zobowiązały się w nim m.in. do wy-
rażenia zgody na budowę kościoła w tej miejscowości. 
Po zakończeniu strajku w Rzeszowie, po porannej 
Mszy św., rolnicy procesyjnie przeszli do kościoła 
farnego, gdzie odśpiewano hymn dziękczynny „Ciebie, 
Boga, wysławiamy”. Sukces, który odnieśli strajkujący 
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, nie byłby możliwy 
bez wsparcia NSZZ „Solidarność” oraz wielu ludzi. l
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Kościół z rolnikami
Duchowieństwo diecezji przemyskiej wobec strajków 

chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie
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Po zakończeniu strajku 
w Rzeszowie po porannej  

Mszy św. rolnicy procesyjnie 
przeszli do kościoła farnego, 

gdzie odśpiewano  
hymn dziękczynny  

„Ciebie, Boga, wysławiamy”

Ks. bp Ignacy Tokarczuk wspierał 
działaczy NSZZ RI „Solidarność” na 
wszystkich etapach powstawania związku



resja na rządzących w zakresie realizacji 
porozumień zawartych w 1981 r. w Rze-
szowie i Ustrzykach Dolnych stała się 
jednym z czynników aktywizujących miesz-

kańców wsi i działaczy NSZZ RI „Solidarność”. 
Również w ten sposób strajki i porozumienia rze-
szowsko-ustrzyckie ujawniały swój wpływ na efekty 
walki społeczeństwa polskiego o podstawowe prawa 
w latach osiemdziesiątych XX w. 

W myśl porozumień rzeszowsko-ustrzyckich  
Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ RI  
„Solidarność” w marcu 1981 r. w Poznaniu zatwierdził 
25 członków Komisji ds. Realizacji Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich. Podczas posiedzenia 
4 kwietnia 1981 r. w Rzeszowie członkowie komisji 
omówili rządowe projekty ustaw o scalaniu, rekul-
tywacji i ochronie gruntów oraz ustalili najważniejsze 
tematy do rozmów z komisją rządową. Określili 
także zasady działania komisji. Pierwsze rozmowy 
z przedstawicielami ówczesnej władzy komisja prze-
prowadziła 22 kwietniu 1981 r. w Warszawie. Jan 
Szczepański, przewodniczący Komisji Sejmowej 
ds. Realizacji Porozumień Społecznych, oświadczył 
wówczas, że porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie 
będą traktowane tak jak porozumienia podpisane 
w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. 

Zarejestrowanie NSZZ RI „Solidarność” 12 maja 
1981 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie stanowiło 
realizację najważniejszego postulatu strajków ustrzyc-
ko-rzeszowskich, jednocześnie jednak rząd opóźniał 
powołanie swojej komisji do rozmów z rolnikami. 
Do pierwszego spotkania obu komisji doszło dopiero 
6 lipca 1981 r. Podczas kolejnych negocjacji stwier-
dzono, że bilans realizacji porozumień rzeszow-
sko-ustrzyckich jest bardzo skromny, ponieważ z 
wynegocjowanych 41 punktów jedynie 13 zostało 
wprowadzonych w życie lub bliskich było finalizacji. 
Dotyczyły one kwestii związanych z gospodarką 
ziemią, inwestycji rolnych, zaopatrzenia wsi oraz 
administracji gmin. 

W trakcie następnych spotkań obu komisji dysku-
towano na temat zasad ubezpieczeń upraw i zwierząt, 
nienaruszalności indywidualnych gospodarstw rolnych, 
demokratycznych wyborów do samorządu wiejskiego 
oraz warunków bytowych mieszkańców wsi. Wpro-
wadzenie stanu wojennego przez reżim Wojciecha 
Jaruzelskiego w grudniu 1981 r. przerwało dialog. 

  
Pod opieką Kościoła 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działacze po-
dziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność” dru-
kowali i kolportowali drugoobiegowe wydawnictwa, 
korzystali również z możliwości działania, jakie stwa-
rzały powstające od 1982 r. struktury duszpasterstwa 
rolników. Postanowili też corocznie organizować 
obchody z okazji podpisania porozumień w Rzeszowie 
i Ustrzykach Dolnych. 

Pierwsze takie uroczystości zostały zorganizowane 
19 lutego 1983 r. w kościele farnym w Rzeszowie z 
okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień rze-
szowsko-ustrzyckich. W spotkaniu udział wzięły de-
legacje podziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność”. 
Mszę św. odprawił ks. Stanisław Słowik, który podczas 
kazania podkreślił rangę zawodu rolnika, zwracając 
uwagę na prawo chłopów do zrzeszania się w wolnych 
związkach zawodowych. Po zakończeniu nabożeństwa 
lokalne władze urządziły pokaz siły na ulicach ota-
czających kościół, grupując znaczną liczbę funkcjo-

nariuszy MO i SB. W trzecią rocznicę podpisania 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 18 lutego 1984 r. 
działacze podziemnych struktur spotkali się u ks. 
Jana Jakubowskiego w Soninie. W następstwie działań 
operacyjnych oraz rozmów ostrzegawczych z uczest-
nikami spotkania, przeprowadzonych przez funk-
cjonariuszy SB, nie odprawiono jednak planowanej 
na następny dzień Mszy św. w farze w Rzeszowie. 

W styczniu 1985 r. działacze rzeszowskiego  
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników zwrócili 
się do sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyc-
kich z odezwą o ocenę realizacji umów zawartych w 

1981 r. W odpowiedzi na ten apel po Mszy św. od-
prawionej 17 lutego 1985 r. w kościele NSPJ w Rze-
szowie z okazji czwartej rocznicy podpisania poro-
zumień w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych wznowiono 
działalność Komisji ds. Porozumień Rzeszowsko- 
-Ustrzyckich. Warto wspomnieć, że w tych uroczys-
tościach udział wzięło blisko tysiąc działaczy wiejskich 
z całej Polski. Komisja ds. Porozumień Rzeszowsko- 
-Ustrzyckich przypominała o swoim istnieniu także 
podczas kolejnych uroczystości jubileuszowych. 16 
lutego 1986 r. w trakcie narady działaczy opozycyjnych 
Józef Ślisz zauważył, że komisja nie została formalnie 
rozwiązana przez rządzących. W związku z tym jej 
przedstawiciele zwrócili się do Urzędu Rady Ministrów 
z kolejnymi postulatami dotyczącymi rolników. 

  
Niezrealizowane postulaty 
W lutym 1987 r. podczas uroczystości z okazji 
szóstej rocznicy podpisania porozumień przewod-

niczący komisji Ślisz przedstawił sprawozdanie z 
jej działalności oraz omówił trudną sytuację w rol-
nictwie. W trakcie tego spotkania prof. Andrzej 
Stelmachowski, przewodniczący Fundacji Rolniczej 
Episkopatu Polski, podkreślał, jak wiele udało się 
już osiągnąć rolnikom indywidualnym, zachęcał 
również do dalszej determinacji i konsekwencji w 
działaniu. Okazała się ona konieczna tym bardziej, 
że 25 lutego 1987 r. wicedyrektor Wydziału Spo-
łeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie wydał decyzję o zakazie dalszej dzia-
łalności Komisji ds. Realizacji Porozumień Rze-
szowsko-Ustrzyckich. W uzasadnieniu stwierdził, 
że dotychczasowe funkcjonowanie komisji było 
sprzeczne z obowiązującym prawem oraz stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego. Józef Ślisz odmówił uznania tej decyzji. 
Przypomniał także, że komisja reprezentująca rol-
ników została powołana na podstawie porozumień 
zawartych pomiędzy komisją rządową a komitetem 
strajkowym, a więc wojewoda nie jest uprawniony 
do jej rozwiązania. 

Członkowie komisji spotykali się także w trakcie 
kolejnych dwóch uroczystości rocznicowych. Rela-
cjonując działalność komisji w lutym 1988 r., Ślisz 
pokreślił, że rząd zrealizował zawarte w porozu-
mieniach postulaty tylko w 30 proc., natomiast 
Józef Frączek omówił wykorzystanie funduszy z 
Fundacji Kościelnej i krajów zachodnich. W lutym 
1989 r. w uroczystościach zorganizowanych w 
kościele NSPJ w Rzeszowie uczestniczyli delegaci 
z ponad czterdziestu województw. W trakcie tego 
spotkania odbyła się m.in. konferencja prasowa 
członków Podzespołu Okrągłego Stołu ds. Rolnictwa 
W konferencji udział wzięło ponad osiemdziesięciu 
dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Komisja 
ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 
weszła tym samym w kolejną fazę działalności. l
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W podziemiu
Realizacja i obchody porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w latach 1981-1989

Zarejestrowanie NSZZ RI „Solidarność” 12 maja 
1981 r. stanowiło realizację najważniejszego 
postulatu strajków ustrzycko-rzeszowskich


