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O wieś polską wolną, niezależną,
samorządną. Od PSL do NSZZ RI
„Solidarność” (1944–1989)

Dzieje rolniczej „Solidarności” to historia nie tylko walki i oporu, lecz także dyskryminowania,
represjonowania i prześladowania jej członków oraz ich rodzin przez aparat państwowy – organy
władzy partyjnej i terenowej oraz aparat bezpieczeństwa PRL. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała
środowisko działaczy ruchu chłopskiego w całym kraju w ramach spraw operacyjnych i obiektowych.

Materiały edukacyjne dla nauczyciela oraz ćwiczenia dla ucznia O wieś polską wolną, niezależną,
samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989) mają wspierać nauczycieli szkół
ponadpodstawowych w procesie kształcenia historycznego, uzupełniać narrację i treści nieobecne
w podręcznikach szkolnych odnoszące się do antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców
polskiej wsi w okresie komunistycznej dyktatury. Dotyczy to szczególnie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX w., kiedy to ukształtowały się niezależne związki chłopskie, na bazie których
powstały różne nurty „Solidarności” rolniczej.

Publikacja, obejmująca okres 1944–1989, została podzielona według układu chronologicznego na trzy
części. W skład każdej z nich wchodzą dwa oddzielne zeszyty.

Część 1: Komuniści wobec polskiej wsi, wieś wobec komunizmu 1944–1956 – esej dla
nauczyciela plus 35 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.
Część 2: Sytuacja wsi polskiej i niezależne organizacje chłopskie w latach 1956–1981 –  esej dla
nauczyciela plus 12 tekstów źródłowych oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.
Część 3: Narodziny i działalność rolniczej „Solidarności” 1981–1989 – esej dla nauczyciela plus
24 teksty źródłowe oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia.

Autorami teki są pracownicy i edukatorzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zatrudnieni w
Delegaturze IPN w Bydgoszczy.
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