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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały
w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy pana senatora Zdzisława Pupę.
(-) Włodzimierz Bernacki

(-) Robert Mamątow

(-) Grzegorz Bierecki

(-) Marek Martynowski

(-) Jerzy Czerwiński

(-) Marek Pęk

(-) Dorota Czudowska

(-) Wojciech Piecha

(-) Stanisław Gogacz

(-) Zdzisław Pupa

(-) Jan Maria Jackowski

(-) Jarosław Rusiecki

(-) Małgorzata Kopiczko

(-) Wojciech Skurkiewicz

(-) Waldemar Kraska

(-) Aleksander Szwed

(-) Józef Łyczak

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników
Indywidualnych „Solidarność”
Czterdzieści lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została
zarejestrowana pierwsza w historii Polski niezależna od władz komunistycznych chłopska
organizacja związkowa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników
Indywidualnych „Solidarność”.
W wyniku wydarzeń drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to
powstawały pierwsze Komitety Samoobrony Chłopskiej m.in. w Zbroszy Dużej (Komitet
Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej), Łowisku (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi
Rzeszowskiej) oraz Ostrówku (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej), a później
w wyniku porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, wydarzeń bydgoskich marca ‘81 roku
i porozumień bydgoskich z kwietnia ’81 roku oraz Zjazdu Zjednoczeniowego w Poznaniu,
doszło do powstania i zarejestrowania związku zawodowego rolników, dającego możliwość
legalnej walki środowiska rolniczego o prawa, godność i podmiotowość swojej grupy
zawodowej. Walka o rejestrację i możliwość jawnej działalności, wsparta przez kościół
katolicki, w szczególności w osobach Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i biskupa
Ignacego Tokarczyka oraz przez NSZZ „Solidarność”, ze względu na swój charakter są to
wydarzenia bez precedensu w najnowszej historii Polski. Wpisują się one szerokim akcentem
w całą historię ruchu solidarnościowego, a tym samym w proces obalenia władzy
komunistycznej i odzyskania niepodległościowego bytu przez Polskę.
W okresie stanu wojennego i delegalizacji Związku oraz na przełomie całych lat
osiemdziesiątych znakomita część Jego działaczy za swoją działalność była prześladowana
i represjonowana, a w stanie wojennym internowana w ośrodkach odosobnienia. Wielu z nich
zostało skrytobójczo zamordowanych na zlecenie ówczesnego komunistycznego aparatu
represji.
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To także działacze Rolniczej „Solidarności” dostarczali żywność do strajkujących
w kopalniach, stoczniach i zakładach pracy, a także kolportowali i tworzyli w szczególności
na wsi podziemną prasę związkową. Represje nie ominęły także ich gospodarstw oraz rodzin,
na które piętno tamtych wydarzeń odciska się w wielu wypadkach po dziś.
Uhonorowanie postawy i zaangażowania działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność”, którzy od ponad 40 lat nieprzerwanie działają na rzecz rolników
indywidualnych i polskiej wsi, w obronie interesów rolników indywidualnych i polskich
gospodarstw rodzinnych, ustroju rolnego państwa oraz szeroko pojętego strukturalnego
i instytucjonalnego kształtu otoczenia rolnictwa, jest niezwykle ważne i jest Naszą
powinnością.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę i znaczenie istnienia w Polsce
niezależnych rolniczych związków zawodowych oraz dziedzictwo i wkład jakie Solidarność
Rolnicza wniosła w walkę o suwerenność, niepodległość i przemiany demokratyczne
w Polsce, wyraża swoje głębokie uznanie i podziękowanie założycielom, członkom
i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, wszystkim tym, którzy
przyczynili się do jego powstania i zarejestrowania, a także tym, którzy wspierali i wspierają
Związek i jego członków.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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