
STANOWISKO  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

w sprawie upamiętnienia czterdziestej rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

 

Polska wieś przez wieki naszej historii była ostoją tradycji i patriotyzmu. Chłopi, 

wierni dewizie kosynierów z czasów insurekcji kościuszkowskiej „Żywią i Bronią”, zawsze 

w potrzebie stawali do walki i przelewali swoją krew za wolność Ojczyzny. W okresie 

rządów komunistycznych to m.in. gospodarstwa indywidualne rolników były fundamentem 

społecznego oporu przeciwko narzucanej nam wrogiej ideologii. Po strajkach 1980 r. ruch 

Solidarność objął także polską wieś, czego rezultatem było podjęcie starań o utworzenie 

związku zawodowego rolników. Opór władz komunistycznych spowodował, że owe starania 

zamieniły się w długotrwałą, pokojową walkę, w której kluczową rolę odegrał region Kujaw 

i Pomorza. To w naszym regionie miały miejsce wydarzenia, które stały się kamieniami 

milowymi we współczesnej historii Polski: strajk rolników w bydgoskiej siedzibie 

Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy oraz brutalna akcja Milicji 

Obywatelskiej w siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. To ostatnie 

wydarzenie, wymierzone przeciwko „Solidarności” oraz „Solidarności” Rolników 

Indywidualnych (utworzonej ze zjednoczenia kilku odrębnych związków rolników), 

postawiło cały kraj na skraju strajku generalnego. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” został zarejestrowany 12 maja 1981 r. W jego szeregach działały tysiące 

rolników z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, także w warunkach 

konspiracji w czasie stanu wojennego i w latach następnych. Wielkiego wsparcia nieustannie 

udzielał im Kościół katolicki, robotnicza „Solidarność” i Niezależne Zrzeszenie Studentów.  

Celem polskich chłopów było nie tylko rozwiązanie wielu nabrzmiałych problemów naszego 

rolnictwa. Jako część wielkiego ruchu „Solidarności” walczyli oni także o prawa człowieka, 

wolność słowa, a ostatecznie o niepodległość Polski. I tak jak wielu rodaków ponosili ofiary. 

Na zawsze w naszej pamięci pozostanie Piotr Bartoszcze ze Sławęcina na Kujawach, 

skrytobójczo zamordowany przez esbeckich oprawców. Zawsze też pamiętać będziemy 

o wielu rolnikach z naszego regionu, którzy przeszli przez komunistyczne obozy 

internowania, więzienia i esbeckie kazamaty, a także o tysiącach prześladowanych 

i szykanowanych, którzy bronili własności ojcowizny. Dzisiaj w czterdziestą rocznicę 

rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” wszystkim im oddajemy hołd jako bohaterom walki o wolność naszego kraju. 


