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Rozdział IV
Czasy „smuty” polskiej centroprawicy.  

Inicjatywy zjednoczeniowe w latach 1993-1996  –  rola SLCh

Przegrane wybory zaskoczyły wszystkich liderów partii centroprawicowych. Klęska, 
prócz oczywistej absencji przedstawicieli stronnictw tej opcji w parlamencie, oznaczała 
utratę środków na aktywność partyjną, a ta opierała się przede wszystkim na działalno-
ści biur poselskich finansowanych przez Kancelarię Sejmu. Utrata lokali, sprzętu tele-
komunikacyjnego, etatów asystentów posłów praktycznie paraliżowała normalną pracę 
stronnictw w terenie. Do tego dochodziło ogromne rozgoryczenie klęską i wygraną sił 
politycznych będących podporą systemu komunistycznego. Politykom prawicy ciężko 
było zrozumieć, dlaczego tak duża część społeczeństwa zaufała tym, którzy doprowa-
dzili kraj do kryzysu i byli symbolem władzy totalitarnej. Zdawano sobie jednak spra-
wę, że część winy było po stronie kłótliwych liderów partii polskiej centroprawicy.

16 października 1993 r. w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Polityczna SLCh, 
aby omówić dalsze działania partii w jakże odmienionej sytuacji politycznej. Na począt-
ku do dymisji podał się zarząd SLCh w związku ze słabym wynikiem wyborczym. Kra-
jowa Rada, w wydanym Stanowisku, oświadczała, że „wyniki wyborów do Parlamentu 
nie obciążają Zarządu SLCh, który dołożył wszelkich starań, by jego przedstawiciele 
znaleźli się w Sejmie i Senacie.”274 Członkowie Rady wskazywali, iż koniecznością 
jest uporządkowanie tej części sceny politycznej w ten sposób, aby kolejne wybory,  
a w 1994 r. miały odbyć się samorządowe, pokazały rzeczywistą siłę partii centroprawi-
cowych. „Dokonując wnikliwej oceny kampanii wyborczej oraz analizując wyniki wy-
borów, a także obecną sytuację polityczną, Krajowa Rada Polityczna SLCh postanawia:

•  upoważnić Zarząd do nawiązania ściślejszej współpracy z PChD i PK. Postanowie-
nie to wynika z obserwacji zachowań i działań tych partii, zbieżności programów 
klubu parlamentarnego Konwencja Polska. Wybory obserwacje te potwierdziły.

•  SLCh jest otwarte na współpracę z innymi ugrupowaniami prawicowymi, wyklucza 
jednoznacznie współpracę z ugrupowaniami skrajnymi. SLCh chce wnieść swój 
wkład w integrację prawicy. Działania powyższe powinny doprowadzić do stanow-
czego porządkowania sceny politycznej.”275 

Rzeczywiście, ugrupowania centroprawicowe zaskoczone wynikiem wyborów, który 
pozostawił je poza nawiasem realnej polityki, tuż po wyborach, bo już w październiku 
rozpoczęły rozmowy na temat ewentualnych porozumień i koalicji. Chronologicznie 

274   Stanowisko SLCh z 16.10.1993 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
275   Tamże.
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pierwszym zawartym porozumieniem partii centroprawicowych był blok stworzony przez 
Jarosława Kaczyńskiego, grupujący Porozumienie Centrum, Ruch III Rzeczypospolitej 
Jana Parysa, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej, część działaczy 
Ruchu dla Rzeczypospolitej pod przywództwem Andrzeja Anusza oraz Porozumienie Lu-
dowe Janowskiego. Blok tych stronnictw przyjął roboczą nazwę „Sekretariatu Ugrupowań 
Centroprawicowych” (SUC). Politycy SLCh szukali w tym czasie zbliżenia ze swoimi ko-
alicjantami z klubu Konwencji Polskiej i Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”. 
Oczywiście najlepiej dotychczasowa współpraca układała się z Partią Chrześcijańskich 
Demokratów Łączkowskiego i Partią Konserwatywną Halla. Ugrupowania te w sumie 
podczas wyborów nie konkurowały ze sobą, gdyż ich kandydaci korzystali ze swoich, 
różnych elektoratów. Rezerwę zachowywano wobec Zjednoczenia Chrześcijańsko-Naro-
dowego, które – zdaniem polityków ludowych – już w czasie kampanii wyborczej chciało 
dominować nad mniejszymi koalicjantami. Józef Slisz mówił o tym wyraźnie w wywia-
dzie dla Pisma Ludowo-Chrześcijańskiego, którego kolejny, już powyborczy numer uka-
zał się dopiero w grudniu 1993 r.: „Zgadzam się z poglądem, że grupa skrajnych działa-
czy ZChN doprowadziła do tego, że cała ta partia, a nawet utworzona koalicja wyborcza 
pod nazwą »Ojczyzna« była identyfikowana przez szarego wyborcę jako to najbardziej 
radykalne ugrupowanie”.276 Wykluczano koalicję z Ruchem dla Rzeczypospolitej Jana Ol-
szewskiego, która to partia przechodziła poważne kłopoty wewnętrzne związane z rywa-
lizacją o przywództwo byłego premiera i Romualda Szeremietiewa. Naturalnym było, iż 
rozmowy toczyły się w kręgu dawnych znajomych z Konwencji Polskiej oraz prokapitali-
stycznej Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego. Wolę współpracy na najbliższą 
przyszłość przypieczętowano wydaniem komunikatu o współpracy i deklaracją „wspól-
nych działań na rzecz obrony tradycyjnych wartości, zasady równowagi władz, własności 
prywatnej i swobody działalności gospodarczej nie krępowanej wysokimi podatkami”.277 
Ten lakoniczny komunikat przeszedł do historii polskiej centroprawicy jako Porozumie-
nia 11 Listopada (PJL), czyli kolejną po SUC inicjatywę jednoczenia sił przegranych we 
wrześniowych wyborach. Komunikat podpisał w imieniu SLCh Józef Slisz, w imieniu 
PChD Janusz Steinhoff i Paweł Łączkowski, Partie Konserwatywną reprezentowali Paweł 
Zalewski i Kazimierz M. Ujazdowski, a UPR Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michal-
kiewicz. Profesor Antoni Dudek pisał o tej inicjatywie: „Sojusz ten, najbardziej aktywny 
pod względem programowym, okazał się jednak niezdolny do przyciągnięcia pozosta-
łych odłamów prawicy. W miarę upływu czasu zaczęły ujawniać się coraz wyraźniej-
sze różnice dzielące ortodoksyjną w swym liberalizmie gospodarczym UPR od znacznie 
bardziej pragmatycznej PK”.278 Kolejną próbę porozumienia partii centroprawicowych 
podjęło Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Inicjatywa pod nazwą „Porozumienia 

276   „Miejsce SLCh jest w koalicji”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 25(76), 1-31.12.93 r.
277   Komunikat, Warszawa, 11.11.1993 r.
278   A. Dudek, „Historia polityczna Polski 1989-2012”,  Kraków 2013 r., s. 326.
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dla Polski” (PdP) ukonstytuowała się dopiero na wiosnę 1994 r., a dokładnie 9 maja. Jej 
powstanie wiązało się z… rozłamami w zawiązanych wcześniej porozumieniach. I tak po 
powołaniu do życia wspomnianego Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych, dość 
szybko wystąpili zeń politycy Porozumienia Centrum i Porozumienia Ludowego. Partie 
te rozpoczęły już wcześniej negocjacje z ZChN w celu powołania wspólnego bloku pra-
wicy. Nie mogli powołać go razem z SUC, gdyż antagonizmy między poszczególnymi 
politykami były nawet w tych trudnych chwilach nie do przezwyciężenia (konflikt między 
szefem ZChN, Wiesławem Chrzanowskim a przewodniczącym Ruchu III Rzeczypospo-
litej, Janem Parysem). W czerwcu ZChN, PC, PL, część Ruchu dla Rzeczypospolitej pod 
przywództwem Szeremietiewa (po rozłamie z frakcją Olszewskiego) oraz nowa forma-
cja, Koalicja Konserwatywna, z jej przewodniczącym, Kazimierzem  M. Ujazdowskim, 
podpisały statut Porozumienia dla Polski. Powstanie Koalicji Konserwatywnej łączyło się  
z rozłamem u sojusznika SLCh, w Partii Konserwatywnej. Tak te wydarzenia wspominał 
szef tego ugrupowania, Aleksander Hall: „5 grudnia 1993 roku w warszawskim hotelu 
»Marriott« odbył się II Zjazd PK. Prasa komentowała go z uznaniem, dając nam spore 
szanse na stworzenie ważnego ośrodka polskiej prawicy. Od strony kulis nasz zjazd wy-
glądał znacznie gorzej. Za moimi plecami zawiązano blok wyborczy, który miał dać więk-
szość w Zarządzie partii przeciwnikom mojej linii politycznej”.279 Aleksander Hall został 
dużą większością głosów ponownie wybrany przewodniczącym konserwatystów. Jednak 
większość w zarządzie uzyskali zwolennicy Ujazdowskiego, który przyszłość stronnic-
twa widział bardziej w sojuszu ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym. Z takim 
rozwiązaniem nie zgadzał się Hall – konserwatysta, państwowiec, który był czynnie zaan-
gażowany w zmiany następujące po 1989 r. i który nie bał się brać za nie odpowiedzialno-
ści. Jego wybory polityczne były niekoniunkturalne, a podejmowane po długim namyśle  
i zgodne z sumieniem. Tak było z odejściem z Unii Demokratycznej i próbą budowy no-
wego bytu na scenie politycznej. Rozłam w PK był dla niego ciosem zadanym przez przy-
jaciół, ale nie negował ich prawa do tego wyboru, o czym pisał w „Osobistej historii (…)”: 
„Kazimierz Ujazdowski i Paweł Zalewski – sądzę, że pod dużym wpływem analiz Rafała 
Matyi – uznali, że realny polski »prawicowy lud« znajduje się tam, gdzie jest PC i ZChN. 
Optując za budowaniem »wielkiej prawicy« pod przywództwem tych partii, zakładali, że 
czasem zmienią jej oblicze w duchu idei konserwatywnych. Na razie jednak chcieli się 
uwiarygodnić u przyszłych politycznych partnerów, zacierając swoją unijną przeszłość. 
Podziwiali polityczne umiejętności Jarosława Kaczyńskiego. Środowisko Kazimierza 
Ujazdowskiego na długie lata pozostało wierne temu wyborowi politycznemu. Miało do 
tego prawo, ale sposób, w jaki chciało swój wybór narzucić Partii Konserwatywnej i mnie 
osobiście, sprawił, że dalsza współpraca była niemożliwa. (…) Pod koniec lutego 1994 r.  
zwolennicy Ujazdowskiego opuścili PK i założyli Koalicję Konserwatywną. Początkowo 

279   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, Warszawa 2011 r., s. 276. 
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przyjąłem to z ulgą i mylnie oceniłem znaczenie tej decyzji. (…) Nie doceniłem jednak 
fatalnego wrażenia, jaki wywołał nowy rozłam na prawicy. Później słyszałem komentarze: 
»Ci, którzy wyglądali na poważnych i normalnych, także zwariowali«”.280 

Politycy Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego włączyli się w prace utworzonego 
Porozumienia 11 Listopada. Po klęsce wyborczej wszystkie ugrupowania centroprawico-
we zdawały sobie sprawę z tego, iż nie da się wygrać żadnych wyborów idąc do nich w tak 
rozczłonkowanej postaci jak podczas kampanii wyborczej w 1993 r. Liczba i różnorod-
ność podmiotów po tej stronie sceny politycznej wykluczała utworzenie jednego porozu-
mienia, jednak wszyscy mieli świadomość, że trzeba się pozbierać przynajmniej z tymi, 
których programy i poglądy są bliskie. Pierwsze chronologiczne porozumienie, Sekreta-
riat Ugrupowań Centroprawicowych, gromadził tak zwany plankton polityczny, który 
praktycznie nie odgrywał żadnej roli. Jego twórcy widzieli przyszłość w budowie centro-
prawicy socjalnej, najlepiej pod skrzydłami wciąż potężnego NSZZ „Solidarność”. Byli 
jednak aktywni, organizowali różnorakie debaty na tematy ustrojowe i przyciągali do 
współpracy takie osoby jak Jan Olszewski czy senator „Solidarności” i legenda opozycji, 
Zbigniew Romaszewski. Cieszyli się też przychylnością działaczy związkowych, w tym 
Mariana Krzaklewskiego. Powstanie w maju 1994 r. Porozumienia dla Polski wiązało się 
z kalendarzem wyborczym, który przewidywał w czerwcu tego roku wybory samorządo-
we, a start w nich i osiągnięcie dobrego wyniku było celem każdego z ugrupowań. Taki 
był też cel Porozumienia 11 Listopada. 17 grudnia politycy tego bloku podpisali Deklara-
cję Programową (załącznik nr 10), która określała wspólne cele, w tym „potrzebę budowa-
nia politycznego obozu prawicy ze wszystkimi ugrupowaniami i środowiskami akcentują-
cymi pogląd, iż Polska nie może być dłużej terenem socjalistycznych eksperymentów,  
a fundamentem społecznego ładu jest wolność, własność i szacunek dla narodowych tra-
dycji”.281 Deklaracja, stosunkowo dokładnie prezentująca program, jaki chciały wprowa-
dzić wspólnie te cztery stronnictwa, składała się z założeń ustroju społeczno-politycznego, 
ustroju gospodarczego, stosunku do tradycji oraz polskiej racji stanu. W tym ważnym 
dokumencie programowym wyraźnie było widać wpływ Unii Polityki Realnej, jako bez-
kompromisowej partii prokapitalistycznej, dążącej do ograniczenia roli państwa i stawia-
jącej na jak największą wolność jednostki. W założeniach ustroju społeczno-politycznego 
jako obowiązki leżące po stronie państwa wskazywano m.in.: ustanowienie konstytucji, 
niezawisłej władzy sądowniczej, władzy ustawodawczej i wykonawczej, decentralizację 
władzy centralnej na rzecz uprawnień samorządu terytorialnego, ustanowienie sił zbroj-
nych i policyjnych oraz służb specjalnych. Sygnatariusze deklaracji oświadczali bardzo 
wyraźnie, iż „mając na względzie jednoznaczność systemu prawnego i jego wewnętrzną 
spójność stwierdzamy, że: każda władza powinna powstrzymać się przed ingerowaniem  
w obszar wolności człowieka wyznaczony przez prawa naturalne, chyba że jest to 

280   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, Warszawa 2011 r., s. 276-277.
281   „Deklaracja Programowa”, Warszawa, 17.12.1993 r.
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niezbędne dla ochrony życia, wolności lub własności innych osób, dotyczy to w szczegól-
ności praw rodzicielskich, wolności sumienia i wyznania, swobody podejmowania dzia-
łalności gospodarczej, wolności umów, wolności nauki, wolności słowa i wolności poru-
szania się”.282 Aby wprowadzić w życie te wolnościowe postulaty, żądano m.in. likwidacji 
przywilejów grupowych, decentralizacji systemu edukacji, umożliwiając w ten sposób 
wpływ rodziców na treść nauczania, i rozwój szkolnictwa prywatnego, zakaz koncesjono-
wania działalności nadawczej i wydawniczej, zniesienie koncesji i wszelakich reglamen-
tacji w życiu gospodarczym, zniesienie obowiązku przynależności do samorządów zawo-
dowych lub gospodarczych, a w końcu żądano większego uzawodowienia armii. Politycy 
SLCh podzielali te wolnościowe tezy, gdyż większość z nich była postulowana w różnych 
programach, uchwałach, czy też innych dokumentach partii. Pomysł powierzenia więk-
szych uprawnień samorządom terytorialnym, czy też tworzenia nowej, nieobowiązkowej 
i oddolnej spółdzielczości był jednym z istotnych żądań forsowanych przez partię. Józef 
Ślisz powiedział jesienią 1993 r., że „(…) ustawą, która jest taką »małą konstytucją«, jest 
ustawa o samorządzie lokalnym. Warto było przegrać, by te dwie ustawy mogły służyć 
całemu społeczeństwu”.283 W dziedzinie ustroju gospodarczego liderzy czterech partii 
wolnościowych opowiadali się za reprywatyzacją, szeroką prywatyzacją sektora publicz-
nego, stabilnym systemem podatkowym, natychmiastowym obniżeniem podatków, a co 
za tym idzie zmianą systemu podatkowego, „polegającą na maksymalnym ograniczeniu 
tytułów podatkowych, eliminującą konieczność kontroli dochodów i prowadzącą do mini-
malizacji kosztów poboru podatków oraz uproszczenie sposobu ich poborów”.284 W swo-
im stosunku do tradycji politycy uznawali „chrześcijański charakter naszej cywilizacji, 
której istotną cecha jest tolerancja, uznajemy potrzebę uwzględnienia w życiu publicznym 
dobra rodziny, obrony życia ludzkiego i ładu moralnego”.285 Dzień po podpisaniu deklara-
cji, 18 grudnia, zebrała się Krajowa Rada Polityczna SLCh, która w pełni zaaprobowała 
jej tekst, stwierdzając, że „jest to poważny krok w kierunku porządkowania prawej strony 
sceny politycznej. Zasady zawarte w deklaracji określają formułę, możliwości współpracy 
między ugrupowaniami, które ją zawarły. Wierzymy, że nie kończy to procesu integracji 
ugrupowań prawicowych. Jesteśmy zainteresowani budową szerokiej formacji kontynu-
ującej skutecznie program reform prokapitalistycznych, tworzącej alternatywę dla socjali-
zmu. Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z przegranych wyborów parlamentarnych 
przez wszystkie ugrupowania proreformatorskie spowodują powstanie platformy poli-
tycznej zdolnej do wygrania wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Zbliżający się 
termin wyborów samorządowych nakazuje ściślejszą współpracę całego obozu ugrupo-
wań postsolidarnościowych”.286 Zdaniem wiceprezesa partii, Artura Balazsa, sprawy 

282    „Deklaracja Programowa”, Warszawa, 17.12.1993 r.
283   „Miejsce SLCh jest w koalicji”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 25(76), 1-31.12.93 r.
284   „Deklaracja Programowa”, Warszawa, 17.12.1993 r.
285   Tamże.
286   „Uchwała Krajowej Rady Politycznej SLCh”, 18.12.1993 r.
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pierwszeństwa gospodarki i reform nad ideologią stanowiły główną różnicę pomiędzy 
stronnictwami tworzącymi Porozumienie 11 Listopada a blokiem budowanym przez PC, 
ZChN i Porozumienie Ludowe. W przemówieniu do członków Rady Politycznej stwier-
dzał, że „czwórka” „na pierwszym miejscu stawia sprawy gospodarcze, zaś przemiany 
prokapitalistyczne są zasadniczym elementem w kursie reform. Zapisy zapisane w podpi-
sanej deklaracji przez nasze ugrupowania polityczne tym różnią się od programu drugiego 
bloku prawicowego, że jest tam zapis mówiący o konieczności likwidacji przywilejów 
grupowych, w tym przywilejów związków zawodowych. Nie ma innej formacji politycz-
nej, która by tak śmiało się w tej sprawie wypowiedziała”.287 Była to prawda, gdyż jak do 
tej pory żadne ze stronnictw-sygnatariuszy, prócz oczywiście Unii polityki Realnej, tak 
jednoznacznie nie opowiadało się za likwidacją przywilejów związków zawodowych  
i grup pracowniczych. Zazwyczaj pisano i mówiono o gospodarce rynkowej, z dużą rolą 
państwa, przynajmniej w początkowej fazie reform, w deklaracji politycy prawicy powie-
dzieli wprost, iż ich celem jest jak najszybsze wprowadzenie gospodarki kapitalistycznej, 
decentralizacji władzy i przekazania jej samorządom i jak najmniejszej ingerencji państwa 
w życie obywateli, tak społeczne, jak i gospodarcze. Taki jednoznaczny, wolnorynkowy  
i indywidualistyczny program, przywracający do łask i określający w pozytywnym zna-
czeniu pojęcie kapitalizmu, przedstawiała dotychczas jedynie UPR. Balazs był zdania, że 
deklaracja stanowiła jedynie pierwszy krok w budowie szerokiego obozu polskiej prawi-
cy, który liczył na zdobycie 20% głosów wyborczych i który chciał być konserwatywnym 
nurtem w szeroko rozumianym obozie centroprawicy, do którego wchodziłby także drugi 
blok, skupiający bardziej ideologizujące ugrupowania, jak PC czy ZChN. Zdaniem polity-
ka z Wolina, tylko budowa takich bloków, które byłyby w stanie walczyć o elektoraty na 
poziomie 20%, może doprowadzić je do zwycięstwa, gdyż partie osiągające wyniki  
w granicach 8-10% praktycznie w parlamencie nic nie znaczą. Artur Balazs tłumaczył 
swoim partyjnym kolegom, że trzeba porzucić próby budowania szerszego bloku ludowe-
go, gdyż doprowadzi to do klasowości, a i tak nie będzie w stanie odebrać elektoratu PSL 
Pawlaka: „Elektorat tego ugrupowania – według mojej oceny – w najbliższym czasie bę-
dzie topniał, choć partia ta będzie obecna na scenie politycznej w kraju. Na drugą taką 
formację, na blok ludowy, nie ma miejsca. Nasze miejsce jest w szerszej formacji, która  
w przyszłych wyborach powinna zdobyć co najmniej 20% elektoratu”.288 Niektórzy dziwi-
li się politykom SLCh, że ci zgodzili się zawrzeć sojusz polityczny z UPR, która jak do tej 
pory nie była skłonna do jakichkolwiek kompromisów programowych i była przeciwna 
ingerencji państwa w sprawy gospodarcze, w tym w sferę rolnictwa. Balazs odrzucał te 
obawy, gdyż – jak tłumaczył dziennikarzowi „Życia Warszawy” – „w deklaracji czwór-
przymierza mówi się wyraźnie o ochronie rolnictwa, o daniu mu czasu na przystosowanie 

287    Wystąpienie A. Balazsa podczas Krajowej Rady Politycznej SLCh, Warszawa, 18.12.1993 r.; z archiwum  
I. Niewiarowskiego.

288   Tamże. 
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się do nowych warunków. Każdy – nawet UPR – musiał zgodzić się na kompromis. (…) 
Jeżeli udało się nam uzgodnić z UPR pozbawioną skrajności deklarację programową, to 
znaczy, że oni też się zmieniają. Korwin-Mikke jest ekscentryczny, ale są tam też politycy 
bardziej umiarkowani. Wybrali przecież nas, a nie PC czy ZChN”.289 W wywiadzie tym 
określił też swój stosunek do polityków ZChN i Porozumienia Centrum, z którym SLCh 
bardzo blisko współpracowało w części I kadencji Sejmu: „Są na prawicy ugrupowania, dla 
których najważniejszy jest program gospodarczy i takie, dla których ważniejsze są kwestie 
polityczne albo ideologia, np. narodowa. Blok ZChN – PC – PL różni się od nas i stosun-
kiem do gospodarki, i sposobem uprawiania polityki. Mamy inny niż PC stosunek do ostat-
nich czterech lat, nie potępiamy ich totalnie. Z Kaczyńskim rozstaliśmy się w momencie 
konstruowania rządu Suchockiej. Gdyby PC weszło do niego, scenariusz wydarzeń byłby 
inny”.290 Balazs w porozumieniu z PChD, PK i UPR nie upatrywał celu ostatecznego, był 
zdania, że należy budować znacznie szersze porozumienie obejmujące także PC i ZChN 
oraz polityków prawej części Unii Demokratyczne i liberałów Tuska. Czym innym – jego 
zdaniem – były wybory samorządowe, w których ewentualne koalicje powinny zależeć od 
działaczy szczebla lokalnego, a czym innym kolejne wybory, mające nastąpić w 1995 r. 
wybory prezydenta Rzeczypospolitej. W tych wyborach powinien wystąpić bardzo szeroki 
blok centroprawicowy. Dziennikarzowi „Życia Warszawy” tłumaczył: „Najpierw trzeba się 
porozumieć co do zasady. Myślę, że obóz reform powinien się zjednoczyć przeciw kandy-
datom lewicy i PSL. Do obozu reform zaliczam też ZChN, PC, PL”.291 

Analizy Balazsa podzielał też wiceprezes Ireneusz Niewiarowski, zapewniając zebra-
nych, że nowa inicjatywa jest bardzo dobrym krokiem w stronę jednoczenia polskiej pra-
wicy i jest atrakcyjnym pomysłem dla innych ugrupowań, ale samo jej powstanie jeszcze 
nie gwarantuje uzyskania wysokiego, na przykład 25-procentowego, wyniku wyborczego. 
Podkreślał, że nikt nie ma zamiaru rezygnować ze swoich partyjnych szyldów, jednak 
„stworzona została pewna jedność programowa, co powinno przyciągnąć inne ugrupowa-
nia polityczne, grupy osób, a nawet osoby indywidualne, które oczekują stworzenia w Pol-
sce silnej prawicy, ale odpowiedzialnej, umiarkowanej, takiej w Europie wstydzić się nie 
będziemy, która przeprowadzi Polskę przez trudny okres przemian”.292 Wiceprezesi Balazs 
i Niewiarowski zachęcali do włączania się lokalnych polityków i członków stronnictwa do 
procesu budowy porozumień partii centrowych i prawicowych przed zbliżającymi się wy-
borami samorządowymi  w poszczególnych województwach. Takie lokalne bloki i porozu-
mienia zaczęły powstawać praktycznie tuż po przegranych wyborach we wrześniu 1993 r.  
Ogrom porażki prawej strony sceny politycznej i pozostanie praktycznie poza nawiasem 

289    „PSL ofiaruje rolnictwu mniej niż rządy solidarnościowe”, „Życie Warszawy”, styczeń 1994 r.; z archiwum  
I. Niewiarowskiego.

290   Tamże.
291   Tamże.
292    Wystąpienie Ireneusza Niewiarowskiego podczas Krajowej Rady Politycznej SLCh, Warszawa, 18.12.1993 r.;  

z archiwum I. Niewiarowskiego.
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bieżącej polityki były szokiem dla licznych działaczy w terenie. I tak jesienią powstaje 
Lubelska Federacja Centroprawicy, którą tworzy aż 10 ugrupowań politycznych, w tym 
także SLCh. Lubelscy centroprawicowcy deklarowali, iż „naszym celem jest integracja 
partii centroprawicowych. Zamierzamy wystąpić razem w przyszłorocznych wyborach 
samorządowych. Chcemy dać sygnał naszym liderom ogólnokrajowym, że regionalne 
struktury są za współdziałaniem z pokrewnymi ugrupowaniami i mamy nadzieję, że za 
naszym przykładem pójdą te regiony, gdzie centroprawica jeszcze się nie porozumiała”.293 
W październiku podobne porozumienie zostało zawarte w Kaliszu. Kaliskie Porozumienie 
Wyborcze również zrzeszało przedstawicieli wszystkich stronnictw pozaparlamentarnej 
centroprawicy, a jako główny cel stawiało sobie wspólny start w wyborach samorządo-
wych w czerwcu 1994 r. W Poznaniu 10 stycznia liderzy SLCh, PK, PChD, UPR, ZChN 
i BBWR zapowiedzieli powołanie wspólnej listy do wyborów samorządowych. Tego sa-
mego dnia przedstawiciele 8 partii rzeszowskiej centroprawicy zorganizowali Regionalną 
Konferencję Centroprawicy, podczas której ogłosili chęć wspólnego startu do samorzą-
du terytorialnego. Podobna konferencja odbyła się 15 stycznia w Kaliszu. Członkowie 
SLCh podpisali także pod dokumentem powołującym do życia Federację Partii Prawi-
cowych Województwa Piotrkowskiego. „Dotychczasowe doświadczenia III Rzeczypo-
spolitej wskazują na pilną potrzebę łączenia wysiłków ugrupowań nie lewicowych, aby 
stanowić mogły zorganizowaną, silną ideowo-polityczną przeciwwagę dla rządzącej dziś  
w Polsce lewicy oraz dla tworzenia coraz bardziej normalnej sytuacji politycznej naszego 
państwa”.294 Podobne porozumienia powstawały praktycznie we wszystkich wojewódz-
twach i, jak się okazało, współpracowali ze sobą przedstawiciele wszystkich istniejących 
w danym regionie stronnictw centroprawicowych. Działacze lokalni nie żywili się ani-
mozjami, jakie często powstawały na szczeblu centralnym między politykami, a bardzo 
często podziały i problemy, które były przyczyną takiego rozczłonkowania list podczas 
wyborów, były kompletnie niezrozumiałe w terenie. Stąd tak szybko i łatwo dochodziło 
do zawierania lokalnych sojuszy i tworzenia wspólnych list do wyborów samorządowych. 
Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie brało udział w takich rozmowach i inicjatywach 
wszędzie tam, gdzie posiadało swoje struktury. 

Na poziomie ogólnopolskim akces do Porozumienia 11 Listopada złożyło Stronnic-
two Narodowo-Demokratyczne, któremu przewodniczył Jan Zamoyski. Była to nie-
wielka partia nawiązująca do tradycji narodowej demokracji, jednak bardzo akcentu-
jąca swój prorynkowy program gospodarczy, co było istotną przyczyną dołączenia do 
Porozumienia. SND liczyło w kraju około 1000 członków i po połączeniu się w 1992 r.  
ze Stronnictwem Narodowym na Obczyźnie uznawało się za jedynego spadkobiercę 
Narodowej Demokracji.

293   „Powstała Lubelska Federacja Centroprawicy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 25(76), 1-31.12.93 r.
294    „Współpraca ugrupowań prawicowych województwa piotrkowskiego”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 1(77), 

1-31.01.1994 r.
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Podczas grudniowego posiedzenia Krajowej Rady Politycznej jej członkowie zajęli się 
sprawą przygotowań do statutowego kongresu stronnictwa. Wybrano komisję zjazdową 
oraz przyjęto instrukcje i kalendarz wyborczy. Zalecono dokładne zweryfikowanie liczby 
członków SLCh, co było istotne, gdyż po przegranych wyborach trzeba było się liczyć  
z odejściem ludzi zniechęconych wyborczą klęską, a z drugiej strony potrzebna była aktu-
alna baza danych w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Władze 
stronnictwa opracowały instrukcję i kalendarz wyborczy na kongres krajowy, w której 
określały liczbę delegatów biorących udział w zjazdach wojewódzkich i sposób wyboru 
delegatów na kongres krajowy. I tak: w województwach, w których liczebność struktur nie 
przekraczała 100 osób mogli brać udział wszyscy członkowie, w województwach, gdzie 
ogniwa partyjne liczyły powyżej 100 członków zalecano wybór w takiej proporcji, aby na 
zjazdach wojewódzkich pojawiło się nie mniej niż 100 delegatów reprezentujących 
wszystkie koła gminne. Na kongres krajowy ustalono limit delegatów z poszczególnych 
województw na maksimum 25 osób. Zobowiązano szefów struktur wojewódzkich partii 
do przeprowadzenia zjazdów w terminie do 30 kwietnia 1994 r. Data kongresu krajowego 
miała być określona przez Krajową Radę Polityczną, która w lutym 1994 r. powołała Ko-
misję Kongresową. Głównym zadaniem tej ostatniej było uczestniczenie jej członków  
w zjazdach wojewódzkich. Przewodniczącym jednogłośnie wybrano Bogdana Skwarkę, 
który miał uczestniczyć w zjazdach struktur w województwach warszawskim i piotrkow-
skim. Pozostali członkowie to były poseł Zbigniew Lech, który był przedstawicielem  
w województwach: jeleniogórskim, legnickim, wrocławskim i wałbrzyskim, Bogdan Pi-
larski, reprezentujący władze naczelne na zjazdach w Kaliskiem, Sieradzkiem, Często-
chowskiem oraz Opolskiem, Zygmunt Berdychowski miał uczestniczyć w zjazdach struk-
tur bielskich, nowosądeckich, krakowskich, rzeszowskich i tarnowskich, Anna Łopuch 
miała być gościem zjazdów w województwach przemyskim i krośnieńskim, Krzysztof 
Oksiuta w Siedlcach, Bielsku Ppodlaskim, Chełmie i Białymstoku, a w województwach 
tarnobrzeskim, kieleckim, zamojskim oraz lubelskim miał gościć Kazimierz Rostek, nato-
miast Andrzej Miążkiewicz był wyznaczony na wizytację zjazdów w Pilskiem, Bydgo-
skiem, Poznańskiem i Gorzowskiem. Były szef resortu rolnictwa, Jacek Janiszewski, miał 
za zadanie odwiedzić struktury w województwie koszalińskim, słupskim, gdańskim i to-
ruńskim, a znany działacz rolniczej „Solidarności”, Wieńczysław Nowacki, miał być go-
ściem na zjazdach wojewódzkich w Lesznie i Zielonej Górze. Listę członków Komisji 
Kongresowej zamykał Józef Gutowski, który był oddelegowany do struktur działających 
w województwach ostrołęckim, łomżyńskim, suwalskim, ciechanowskim i płockim. 
Opracowano szczegółowe formularze dla przewodniczących zjazdów gminnych oraz wo-
jewódzkich, dzięki którym zamierzano uzyskać informacje o rzeczywistej kondycji stron-
nictwa przed planowanym kongresem krajowym. Przed zjazdem rozpoczęła się na łamach 
Pisma Ludowo-Chrześcijańskiego dyskusja członków partii nad jej stanem i programem 
na najbliższy czas. Nie wszyscy byli zadowoleni z polityki prowadzonej przez stronnictwa 



Czasy „smuty” polskiej centroprawicy. Inicjatywy zjednoczeniowe w l. 1993-1996 – rola SLCh

159

Porozumienia 11 Listopada. Bohdan Pilarski w artykule „Nasze sprawy” podkreślał doj-
rzałość polityczną członków Rady Politycznej, którzy po przegranych wyborach parla-
mentarnych nie pałali rządzą zemsty na jej kierownictwie, ale po przeprowadzeniu analizy 
porażki wyciągnęli wnioski i postanowili o dalszej działalności, w tym podjęciu rozmów 
mających doprowadzić do zjednoczenia sił prawicowych. Pilarski, poseł Sejmu kontrak-
towego i Sejmu I kadencji, członek władz stronnictwa, był wyrazicielem chrześcijańsko-
-demokratycznego nurtu i dlatego z pewnym krytycyzmem podchodził do polityki prowa-
dzonej przez zarząd partii, tym bardziej, iż uważał, że SLCh nie dość mocno podkreśla 
swoją odrębność i ludowe korzenie. „Od dłuższego czasu obserwuję z uczuciem niepoko-
ju, jak bezsensownie ustępujemy miejsca innym, jak przegrywamy, wykazujemy brak dy-
namiki, popełniamy błędy. Ten smutny katalog skomentuję osobno, a tym razem stawiam 
pytanie: czyżby »komplementaryzm« miał być założeniem głównym naszej praktyki poli-
tycznej? (…) Nieraz obserwuję w wypowiedziach i propozycjach kolegów coś, co okre-
śliłbym nielojalnością w stosunku do generalnych założeń i celów chadecji. Czy wypływa 
to z nieświadomości, czy też z działań umyślnych, trudno dochodzić”295 – dzielił się swo-
imi przemyśleniami Pilarski. Ten polityk, muzykolog, rolnik z województwa kaliskiego, 
jako zwolennik chadeckiego modelu partii zaznaczał, iż zbyt mało w jej programie odnie-
sień do społecznej nauki Kościoła, a zbyt jednoznaczne jest opowiedzenie się za kapita-
lizmem i przemianami gospodarczymi polskiej wsi bez uwzględnienia czynnika kulturo-
wego. Obawiał się, że SLCh stało się zbyt zajęte działaniami zjednoczeniowymi, często 
nieprzemyślanymi, a zarazem zapomniało o formułowaniu nowego programu ideowego 
na te trudne czasy po wyborczej klęsce. „Natomiast wciąż otwarte, niedopowiedziane do 
końca są sprawy ideowe i polityczne naszego stronnictwa. Jaką w końcu partią jesteśmy, 
gdzie się plasujemy, ku czemu dążymy? Te pytania trzeba zdecydowanie postawić i jasno 
odpowiedzieć. Odnoszę wrażenie, że nasze stronnictwo jakby unika odpowiedzi na te py-
tania. (…) A zatem sprawa programu stoi przed nami. To trudne zadanie, ale trzeba je 
wykonać. Taki program powinien zawierać całość przez nas postrzeganych spraw polskiej 
wsi. Powinna w nim dominować – i być nicią przewodnią – troska o polskiego rolnika. 
Tylko wtedy przyjmie on taki program, gdy odczyta w nim zrozumienie dla swojego losu, 
jeśli natomiast powiemy mu, że w dzisiejszej postaci on nie przetrwa, a my, SLCh, będzie-
my się zajmować różnymi innymi sprawami, to obawiam się, że ten rolnik odeśle nas do 
wszystkich diabłów! Obawiam się, że nie będąc partia wsi i rolników, będziemy partią 
niczyją. Pragnę jednak, aby to się nie sprawdziło”296 – ostrzegał swoich kolegów Bohdan 
Pilarski. Zaprezentowana przez niego koncepcja partii różniła się od założeń przedstawia-
nych przez Józefa Ślisza czy Artura Balazsa. Ci dwaj ostatni bardzo wyraźnie stawiali na 
budowę ugrupowania ogólnopolskiego, bardzo wyrazistego gospodarczo. Ruchy chadec-
kie były skłonne szukać tak zwanej trzeciej drogi, jakiegoś programu gospodarczego 

295   „Nasze sprawy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r.
296  Tamże.
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złotego środka, przyjmowały gospodarkę rynkową, ale z pewnymi zastrzeżeniami, cza-
sem bliżej było im do rozwiązań stricte socjalistycznych. Kierownictwo SLCh nie widzia-
ło innej drogi niż gospodarka rynkowa i wiedziało o tym, iż jej mechanizmy prędzej czy 
później, a raczej prędzej, pojawią się na wsi polskiej. Byli zdania, że chłopa trzeba na to 
przygotować i nie należy mamić go wizją ciągłej pomocy państwa. Uważali, że trzeba 
wyzwolić w nim inicjatywę, a także rozwinąć przemysł okołorolniczy, przetwórczy i pro-
dukcyjny. Idea była ważna, ale na początku zmian gospodarczych trzeba było szczególnie 
szybko uczyć się zasad działalności rynkowej w taki sposób, by produkcja rolna stała się 
opłacalna. Wizja Pilarskiego był wizją idealistyczną, szczególnie trudną do zrealizowania, 
gdy stronnictwo walczyło o przetrwanie. Pojawiały się też inne glosy, mówiące o zwięk-
szeniu znaczenia silnych struktur wojewódzkich w przyszłych, pokongresowych wła-
dzach partii. Takiego zdania był były poseł i szef struktur SLCh w województwie nowosą-
deckim, Zygmunt Berdychowski, który uważał, że uporządkowanie spraw członkostwa 
jest warunkiem podstawowym dla prowadzenia dalszej działalności. „Żądamy od wszyst-
kich, którzy biorą udział w zjazdach, by wypełniali deklaracje SLCh i żeby opłacali skład-
ki. Jest to pewne novum, tutaj nie zawsze spotykamy się z pozytywnymi odpowiedziami, 
ale innej drogi nie ma. Ludzie tylko wtedy będą się identyfikować ze stronnictwem, kiedy 
podpiszą deklarację i przekażą składkę. Dopóki tego nie będzie, trudno będzie liczyć na 
jakieś autentyczne wsparcie, na popularność w terenie”297 – wyjaśniał dziennikarzowi Pi-
sma Ludowo-Chrześcijańskiego. Województwo nowosądeckie dysponowało silnymi 
strukturami partyjnymi, dlatego Berdychowski postulował, aby takie regiony miały sil-
niejszą reprezentację niż województwa, w których liczba członków wynosiła na przykład 
kilkanaście osób. W nowosądeckim, jako w jednym z niewielu okręgów wyborczych, 
przedstawiciele SLCh na listach Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna” uzyskali 
przeszło 20 tysięcy głosów. „Nowosądecka organizacja – tak liczna w porównaniu z inny-
mi – ma uzasadnione oczekiwanie, że będzie w istotny sposób wpływać na linię progra-
mową naszego stronnictwa”298 – zapewniał Berdychowski.

 Równocześnie z pracami związanymi z wewnątrzorganizacyjnymi sprawami partii 
dość intensywnie spotykali się politycy Porozumienia 11 Listopada. 25 lutego 1994 r.  
na spotkaniu liderów koalicji uzgodniono powołanie 15-osobowej Rady Politycznej ko-
alicji, w skład której weszli: Paweł Łączkowski i Janusz Steinhoff z PChD, Aleksander 
Hall, Mirosław Styczeń i Michał Chałoński z Partii Konserwatywnej, Józef Slisz, Artur 
Balazs i Ireneusz Niewiarowski z SLCh, Jan Zamoyski, Jan Engelgard, Bogusław Ko-
walski ze Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego oraz Janusz Korwin-Mikke, Mariusz 
Dzierżawski i Stanisław Michalkiewicz reprezentujący UPR. Pozostawiono jeden wakat 
dla przedstawiciela PChD. Utworzono także Sekretariat PJL, który miał funkcjonować 
w warszawskiej siedzibie SLCh przy ul. Chmielnej 26. Po spotkaniu liderów odbyła się 

297   „Nasze sprawy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r.
298   Tamże.
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konferencja prasowa, podczas której sygnatariusze Porozumienia 11 Listopada omówi-
li najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania nowo powstałej Rady Politycznej. 
Po raz pierwszy omawiano kwestię wyłonienia wspólnego kandydata centroprawicy na 
urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Oczywiście nie przedstawiono żadnego nazwiska, 
gdyż – jak poinformowali politycy – na razie skupiono się na kryteriach, jakie powinien 
reprezentować wspólny kandydat. Zdaniem liderów „piątki” taka osoba musiałaby mieć 
poparcie także innych ugrupowań i koalicji, gdyż tylko wtedy ma szansę na zwycięstwo 
z kandydatem lewicy. Oczywiście taki kandydat musiałby wyznawać zasady prawicowe, 
a jak twierdził Aleksander Hall „są one dla nas bardzo jasne. Po pierwsze dotyczą gospo-
darki: jesteśmy za konsekwentną polityką prywatyzacyjną, za polityką niskich podatków, 
jesteśmy przeciwni zaciąganiu zobowiązań na koszt przyszłych pokoleń poprzez politykę 
zwiększania deficytu budżetowego, politykę inflacyjną, jesteśmy za sprawiedliwą repry-
watyzacją”.299 W kraju toczyła się także debata na temat uchwalenia nowej konstytucji 
kraju. Partie parlamentarne pracowały w ramach Komisji Konstytucyjnej Zgromadze-
nia Narodowego. Jednak wszyscy zdawali sobie sprawę, że będzie to debata bez udzia-
łu ugrupowań centroprawicowych, znajdujących się poza parlamentem. Przedstawiciele 
sejmowej komisji zaprosili co prawda reprezentantów opozycji pozaparlamentarnej do 
jej prac, jednak propozycja ta została odrzucona, gdyż rola tych polityków, nie mających 
prawa głosu na posiedzeniach komisji, byłaby zgoła symboliczna i w praktyce nie miała 
wpływu na kształt przyszłej ustawy zasadniczej. Politycy PJL zapowiedzieli przestawienie 
własnych tez do projektu konstytucji, a jeżeli projekt konstytucji uwzględniałby jedynie 
postulaty centrolewicowej koalicji, to zaapelują do swoich zwolenników do głosowania 
na „nie” w referendum konstytucyjnym. Tak ta sytuacje wspomina ówczesny wicepre-
zes SLCh i członek Rady Politycznej PJL: „My, jako koalicja, zdecydowaliśmy się nie 
przedstawiać własnego projektu konstytucji, a jedynie zasady konstytucyjne, które po-
winny być punktem odniesienia dla jej twórców. Miały to być zasady spójne i klarowne. 
Naszym zdaniem, projekt konstytucji powinno przedstawić Zgromadzenie Narodowe,  
a jeżeli okazałby się on zawierającym rozwiązania i zapisy stricte lewicowe, zamierzaliśmy 
wziąć udział w kampanii referendalnej i nakłaniać do głosowania negatywnego, gdyż taki 
projekt nie uwzględniałby postulatów bardzo dużej części społeczeństwa”.300 Podejmując 
temat współpracy z innymi partiami centroprawicy i możliwości powołania jednego bloku 
tych sił, Artur Balazs stwierdził, iż „od drugiego bloku partii prawicowych różni nas sto-
sunek do gospodarki, sposób uprawiania polityki, stosunek dotyczący miejsca związków 
zawodowych w państwie. Zasady te są zawarte w podpisanej w listopadzie wspólnej de-
klaracji prawicy. Jeśli liderzy drugiego ugrupowania stronnictw prawicowych zweryfikują 
stanowisko w kwestiach zasadniczych, to oczywiście jest możliwość powołania jednego, 

299   „Po posiedzeniu Rady Politycznej »piątki«”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r.
300   Rozmowa autora z Ireneusz Niewiarowskim, luty 2014 r.
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dużego bloku partii prawicowych i centrowych”.301 Tak dosadne określenie możliwości 
budowy jednego bloku tych ugrupowań odkładało sprawę ad Kalendas Graecas. Po spo-
tkaniu i konferencji prasowej sygnatariusze wydali krótki komunikat, w którym wzmian-
kowano, iż „w Porozumieniu 11 Listopada prowadzone są rozmowy nad wyłonieniem 
wspólnego kandydata na urząd Prezydenta RP”.302 Była to pierwsza wzmianka o podjęciu 
rozmów na ten temat wśród stronnictw PJL, jeszcze przeszło półtora roku przed terminem 
wyborów prezydenckich. 

Podczas marcowego posiedzenia Rada Polityczna „piątki” zażądała szybkiego ra-
tyfikowania konkordatu podpisanego ze Stolicą Apostolską jeszcze przez rząd Hanny 
Suchockiej. Zdominowany przez lewicę parlament traktował sprawę ratyfikacji dość 
instrumentalnie, próbują szantażować Kościół ciągłym jej odkładaniem. Odniesiono się 
także do prób zmiany przez Sejm ordynacji wyborczej do samorządów: „Porozumienie 
11 Listopada wyraża również stanowczy sprzeciw wobec kolejnej zmiany ordynacji 
wyborczej w zbliżających się wyborach komunalnych dokonanej głosami lewicowej 
większości w Sejmie. Ponowne obniżenie granicy głosowania na listy partyjne w miej-
scowościach zamieszkałych przez co najmniej 15 tysięcy osób jest jawnym zaprzecze-
niem zasady reprezentatywności społeczności lokalnych w radach gmin i stanowi za-
grożenie dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce”.303 Kolejne posiedzenie Rady 
Politycznej „piątki” odbyło się 20 kwietnia. Podczas tego spotkania politycy wydali 
oświadczenie, w którym wyrażali swoje rozczarowanie półrocznymi efektami sprawo-
wania władzy przez koalicję SLD-PSL: „Niczego dobrego po tych rządach nie oczeki-
waliśmy – ale jest jeszcze gorzej niż myśleliśmy. Jedynym jasnym punktem jest to, że 
ludzie zaczynają to dostrzegać – i wraz z nami potępiają to awanturnictwo i bałagan, 
uniemożliwiające niezbędne reformy”.304 

Po wyborach parlamentarnych w 1993 r. większość parlamentarna, którą utworzył So-
jusz Lewicy Demokratycznej wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym, sformowała rząd, 
na którego czele stanął szef ludowców, Waldemar Pawlak. Za sprawy rolnictwa odpowie-
dzialność wziął inny polityk tego stronnictwa, Andrzej Śmietanko. Jak już wspominałem, 
dla polityków SLCh zwycięstwo PSL było szczególnie bolesne. Już od początku nowej 
kadencji Sejmu i powołania rządu członkowie stronnictwa stali się recenzentami działań 
tego gabinetu, szczególnie w obszarach, którymi zajmowali się w poprzednich kadencjach 
parlamentu, dotyczących polityki rolnej, samorządu czy spółdzielczości. Już w styczniu 
1994 r. Artur Balazs w wywiadzie zamieszczonym na łamach „Życia Warszawy” przeko-
nywał, że „wieś polska w obecnej formie nie przetrwa. Nie pomoże tu zaklinanie się poli-
tyków PSL, zapewnienia, że obronią każde gospodarstwo. To oszukiwanie ludzi, dzięki 

301   „Po posiedzeniu Rady Politycznej »piątki«”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r.
302   Komunikat, Warszawa, 25.02.1994 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
303   Oświadczenie, Warszawa, 17.03.1994 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
304    Oświadczenie Rady Politycznej Porozumienia 11 Listopada, Warszawa, 20.04.1994 r.; z archiwum  

I. Niewiarowskiego.
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takim deklaracjom wieś będzie najsłabszym ogniwem naszej gospodarki. Teraz to hasła 
wyborcze PSL będą zweryfikowane przez życie. Wieś czeka na tanie kredyty, a tanie kre-
dyty nie przyjdą. Już dziś mówi się na wsi: PSL-owcy nas nabrali. Nic nie staniało, a ceny 
środków produkcji nadal rosną. [PSL] oferował rzeczy nierealne. W nowym budżecie rol-
nictwu oferuje się mniej niż dawały rządy solidarnościowe. Dziwi mnie, że rolnicy nie 
otrzymują nawet kredytów nawozowych. Dzieje się tak po raz pierwszy od czterech lat. 
Chłopi nie kupują nawozów i środków ochrony roślin, bo czekają na spełnienie deklaracji 
wyborczych PSL”.305 Szczególnie negatywnie politycy SLCh, ale także wszystkich ugru-
powań wywodzących się z „Solidarności”, oceniali koalicyjne próby zmian przy ustawie 
o samorządzie terytorialnym. Krytykowali także centrolewicowych koalicjantów za brak 
spełniania obietnic wyborczych, które zresztą uważali za nierealne. „Jednocześnie jednak 
nie zostały spełnione oczekiwania tych wyborców, którzy oddali w miastach i na wsiach 
swoje głosy na listy SLD i PSL, licząc na szybką poprawę warunków życia. Rozczarowani 
rządami lewicy nie mają jednak racji twierdząc, że obecna ekipa kontynuuje politykę go-
spodarczą i społeczną poprzednich rządów, rządów solidarnościowych, które na plan 
pierwszy postawiły trudne reformy państwa, postawiły na swobodę gospodarczą i samo-
rządność. Niestety z działań obecnego rządu widać, że w sprawowaniu władzy postanowił 
on na centralizm. Idea Rzeczypospolitej samorządnej jest nadto wyraźnie obca temu lewi-
cowemu rządowi. Świadczą o tym przepychanki wokół samorządów gminnych, samorzą-
dów gospodarczych, wymiana wojewodów według partyjnego klucza”306 – pisał anonimo-
wy dziennikarz „Pisma Ludowo-Chrześcijańskiego”. Najbardziej punktowano samego 
premiera Waldemara Pawlaka i ministra rolnictwa Andrzeja Śmietankę, który zresztą nie 
stanowił zbyt mocnego ogniwa rządzącej koalicji. „Rządowa lancia z kogutem jedzie pod 
prąd ulicy Żurawiej; to minister rolnictwa, Andrzej Śmietanko wyrusza ze swojej siedziby. 
(…) Minister wpada na weekendy do rodzinnego Orzysza. Oczywiście »na kogucie«. Jest 
z nami – cieszą się przyjaciele, a zawistnicy kreślą kółko na czole”307 – tak Jerzy Moraw-
ski, dziennikarz „Życia Warszawy” kreślił sylwetkę PSL-owskiego szefa resortu rolnic-
twa. Trudno w tym artykule doszukać się jakichkolwiek pozytywów. Ze szpalt gazety 
wychodzi postać zawistna, karierowicz, człowiek bez jakiejkolwiek wizji rozwoju rolnic-
twa i polskiej wsi. W artykule w podobny sposób wypowiada się wielu rozmówców,  
w tym Artur Balazs: „Najsłabszy minister rolnictwa w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyraźnie 
nie ma koncepcji na restrukturyzacje rolnictwa, chwyta się haseł. Trochę bierze od Janow-
skiego – gospodarstwa rodzinne, trochę od PSL – opłaty wyrównawcze, ceny minimalne. 
Przed kilkoma tygodniami ogłosił, że gospodarstwa rolne powyżej 50 ha powinny otrzy-
mać droższy kredyt niż gospodarstwa mniejsze. Co mają zrobić właściciele i dzierżawcy 
dużych gospodarstw, ci, którzy zagospodarowali ziemię po upadłych PGR? Emigrować ze 

305    „PSL ofiaruje rolnictwu mniej niż rządy solidarnościowe”, „Życie Warszawy”, styczeń 1994; z archiwum  
I. Niewiarowskiego.

306   „Czym grozi lewica”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 2(78), 1-28.02.1994 r.
307   „Zawrotna kariera Andrzeja Śmietanki, obecnie ministra rolnictwa”, „Życie Warszawy”, 15-16.10.1994 r.
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wsi? Przewraca to cały proces restrukturyzacji rolnictwa, wyhamowuje zmiany struktury 
agrarnej”.308 Zapowiedziana przez ministra zmiana w ustawie o kredycie rolnym, w prak-
tyce dyskryminująca rolników posiadających gospodarstwa większe niż 50 hektarów, wy-
wołała prawdziwą burzę wśród tych ostatnich oraz organizacji reprezentujących interesy 
wsi. Zarząd Krajowy SLCh wystosował do Sejmu RP list otwarty, w którym krytykował 
plany Andrzeja Śmietanki. Minister zapowiadał bowiem, iż preferencyjna stopa oprocen-
towania kredytów wynosząca 10% będzie stosowana tylko do mniejszych gospodarstw.  
W miarę zwiększania się areału ponad normę 50 hektarów oprocentowanie miało być co-
raz wyższe. Z kolei prawo do uzyskania kredytu modernizacyjnego na produkcję mleka, 
bydła mięsnego i owiec miało zależeć od liczby inwentarza, którego górna granica wyno-
siła 50 sztuk. Politycy konserwatywno-ludowi w ostrych słowach krytykowali pomysł 
PSL: „Rzeczywistym problemem strukturalnym polskiego rolnictwa nie jest tworzenie 
dużych gospodarstw, lecz nadal pozostaje rozdrobnienie obszarowe. W obecnych realiach 
polskich wprowadzenie do systemu kredytowania przedziałów określonych przez mini-
stra Śmietankę oznaczałoby oparcie tego systemu na kryteriach skrajnie ideologicznych,  
a nie ekonomicznych. Zablokowałoby to postępujące powoli, korzystne zmiany struktu-
ralne w rolnictwie. Stanowiłoby też jawne pogwałcenie konstytucyjnych zasad równości 
wobec prawa i zaufania obywateli do państwa. Polska gospodarka, w tym rolnictwo, we-
szła przed kilkoma laty na drogę trudnych, lecz koniecznych przemian. W polityce i usta-
wodawstwie uczyniono już wiele dla usunięcia z tej drogi instytucjonalnych barier, stwo-
rzonych przez system centralistycznego zarządzania państwem. W roku 1990 parlament 
wykreślił z Kodeksu cywilnego pochodzące z 1944 r. maksymalne normy obszarowe dla 
gospodarstw rolnych – te same, które obecny PSL-owski minister rolnictwa chce przy-
wrócić »kuchennymi drzwiami«, poprzez system kredytowy. Okazywana przy tym łatwość 
sztucznego dzielenia gospodarstw rolnych, dyskryminowania jednych i pozornego wy-
wyższania drugich, pod pewnymi względami prześciga rozwiązania znane z lat sześćdzie-
siątych czy siedemdziesiątych”.309 Zdaniem polityków SLCh, Śmietanko swą zapowie-
dzią chciał zdobyć poklask wśród grupy rolników posiadających mniejsze gospodarstwa  
i pokazać tym obłudnie, że dba o ich interesy. Ich zdaniem, była to polityka dzieląca pol-
ską wieś i mająca przykryć brak jakiegokolwiek programu dla polskiego rolnictwa przez 
rządzącą ekipę. Protestowały także struktury wojewódzkie SLCh. Specjalne oświadczenie 
wydali członkowie Zarządu Wojewódzkiego w Koninie, protestując „przeciw próbom 
wprowadzania przez rząd polityki dyskryminacji gospodarstw rolnych. Projekty zróżnico-
wania dostępu do kredytów rolnych, wraz z podjętą przez władze naczelne PSL inicjatywą 
ustawowego ograniczenia powierzchni gospodarstwa rolnego, oceniamy jako sięganie do 
skompromitowanych haseł zaostrzania walki klasowej na wsi i ekonomicznego 

308   „Zawrotna kariera Andrzeja Śmietanki, obecnie ministra rolnictwa”, „Życie Warszawy”, 15-16.10.1994 r.
309    „List otwarty do Sejmu Rzeczypospolitej”, Zarząd Krajowy Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, Warszawa, 

wrzesień 1994 r.
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dyskryminowania dobrych zamożnych rolników”.310 Członkowie stronnictwa krytykowali 
nową ekipę zarządzającą rolnictwem za brak podejmowania działań obiecanych w trakcie 
kampanii wyborczej. Zarzucano jej upolitycznienie resortu rolnictwa i jego centralizację: 
„Znowu odżywa idea, że wystarczy powołać sztab ministrów i wiceministrów, a im będzie 
on liczniejszy, tym sprawy gospodarki szybciej zostaną rozwiązane. W Ministerstwie Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej w ciągu dwóch tygodni obsadzono siedem stanowisk 
ministerialnych. A warto przypomnieć, że prawie przez pięć miesięcy ministerstwo było 
kierowane przez dwóch ministrów: Jacka Janiszewskiego z SLCh i Marię Zwolińską  
z PSL. Ich dwoje wystarczyło, aby resort sprawnie funkcjonował”.311 Krytykowano brak 
działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która została powołana  
w miejsce – skompromitowanego działalnością wiceministra Jerzego Reya – Funduszu 
Restrukturyzacji i Oddłużenia, uruchomienie kredytów preferencyjnych, które okazywały 
się bardzo trudne do uzyskania, ze względu na procedury wymagane przez banki czy też 
dopłaty do nierentownych mleczarni, spółdzielni i upadających Państwowych Gospo-
darstw Rolnych. Zdaniem polityków SLCh, takie działania wywoływały jedynie chaos  
i świadczyły o braku wizji rozwoju rolnictwa: „Gdy dziś widać, że minister traktuje swój 
urząd jako kontynuację pracy w Agencji Rynku Rolnego i dobrze się czuje, gdy mówi  
o kredytach, skupach, a nie mówi o koncepcji rozwoju polskiego rolnictwa, świadczy to, 
że to nie ta osoba powinna być ministrem rolnictwa”.312

Działacze SLCh, aktywnie działający w samorządach lokalnych, dostrzegali rolę tych 
organów w reformowaniu państwa. Ustawa o samorządzie uchwalona w 1990 r. uchodzi-
ła za jedna z najbardziej udanych i spełniających swoje zadanie. Samorządy terytorial-
ne, radni, wójtowie i burmistrzowie zazwyczaj dobrze wywiązywali się ze swoich zadań  
i dbali o rozwój swoich lokalnych ojczyzn i społeczności. Ustawa po czterech latach dzia-
łania samorządów, podczas których wszyscy uczyli się ich funkcjonowania, wymagała 
pewnych korekt, ale sam przyjęty w 1990 r. kierunek zmian okazał się nad wyraz słuszny. 
Przede wszystkim dawał wyborcom bezpośrednią możliwość wpływania i organizowania 
życia lokalnego, a wybierani radni byli znani w swoich środowiskach i przed nimi byli 
bezpośrednio odpowiedzialni za podejmowane działania lub ich brak. Konserwatywni lu-
dowcy przywiązywali dużą wagę do działalności w samorządach, tym bardziej, że liczne 
grono członków stronnictwa zasiadało w nich od 1990 r. Przygotowując się do wyborów 
samorządowych, starano się utworzyć takie platformy wyborcze, które nie kojarzyłyby 
się jedynie z szyldem partyjnym, ale przyciągały osoby bezpartyjne, posiadające autory-
tet w swoich miejscowościach, a zarazem podzielające podstawowe wartości definiujące 
prawicę. Do takich celów miało służyć m.in. Towarzystwo Samorządowe (TS), powołane 
1994 r. przez wiceprezesa SLCh, Ireneusza Niewiarowskiego, na terenie województwa 

310   Oświadczenie Zarządu Wojewódzkiego SLCh w Koninie, Konin, 15.11.1994 r.
311   „Cienie polityki rolnej chłopskiego premiera”, Zdzisław Iwanicki; z archiwum I. Niewiarowskiego.
312   Tamże.
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konińskiego. Jego działacze wystąpili z ostrą krytyką propozycji koalicji rządowej, która 
zamierzała zmienić ordynację wyborczą, wprowadzając zasady proporcjonalności wybo-
rów we wszystkich gminach niezależnie od ich wielkości. W stanowisku uchwalonym 
przez TS w lutym 1994 r. jego działacze stwierdzali: „W przypadku małych gmin wiejskich 
trzeba sformułować zarzut o antychłopskim charakterze tej ordynacji. Małe wsie zostaną 
zdominowane przez wyborców z większego ośrodka, a tym samym pozbawione możli-
wości wprowadzenia do rad swoich reprezentantów. Ponadto ordynacja upolityczniając 
wybory preferuje, a nawet dopuszcza tylko zorganizowane i zdyscyplinowane struktury 
partyjne blokując uczestnictwo w budowaniu demokracji lokalnej niezaangażowanym  
i bezpartyjnym autorytetom społecznym i miejscowym liderom. (…) Towarzystwo Samo-
rządowe uważa, że podstawą demokratycznego zdecentralizowanego państwa jest silny  
i rozwijający się samorząd terytorialny. Należy też podjąć działania sprzyjające rozwojowi 
samorządności, w tym także powiatowej, oraz reformie administracyjnej państwa. Nie 
zastąpią go pospieszne, wyrywkowe i niekompetentne zmiany spowodowane doraźny-
mi interesami politycznymi”.313 Niewiarowski, który w praktyce był głównym ekspertem 
SLCh w sprawach samorządowych, postulował rozwój kolejnego szczebla samorządu, 
czyli powiatów, a także jasnego określenia zadań i roli sołectw oraz samorządów osie-
dlowych. Proponowane zmiany w ordynacji, forsowane przez SLD i PSL, miały na celu 
wzmocnienie list kandydatów wystawianych przez komitety partyjne. Była to ewident-
nie próba przejęcia przez koalicję samorządów, co wzbudzało protesty nie tylko działa-
czy partii prawicowych, ale przede wszystkim samych samorządowców, którzy widzieli  
w tych zmianach upartyjnienie wyborów samorządowych: „Nowa ordynacja, szczegól-
nie w gminach powyżej 15 tysięcy mieszkańców, wyklucza kandydowanie pojedynczych 
osób. Według takiej ordynacji osoby aktywne, dbające o dobro lokalnej społeczności, cie-
szące się ich autorytetem, ale nie należące do żadnej partii politycznej, nie miałyby szans 
w wyborach”.314

Zaskoczeniem dla polityków opozycyjnych był zapewne brak spójności w nowej ko-
alicji rządowej. Na początku uważano, że SLD i PSL, jako ugrupowania wywodzące się 
z minionego, komunistycznego okresu, będą ze sobą wzorcowo współpracowały, choćby 
przez wzgląd na wspólne korzenie. Już na początku 1994 r. okazało się, że premier Paw-
lak, przy wsparciu prezydenta Wałęsy, podejmował pewne decyzje bez konsultacji lub 
wbrew ustaleniom z lewicowym koalicjantem. Tak było m.in. – po kilku miesiącach kon-
sultacji – z powołaniem na stanowisko wicepremiera i ministra finansów z ramienia SLD, 
Dariusza Rosatiego, którego rekomendował prezydentowi premier Pawlak, jednocześnie 
dając do zrozumienia, iż nie jest to jego wybraniec. Prezydent powołania nie podpisał. 
Karuzela na setkach stanowisk w administracji rządowej i obsadzanie ich przez koali-
cjantów, rozgrywki wewnątrz koalicji były odbierane przez opozycję jako zagrożenia 

313   „Stanowisko Towarzystwa Samorządowego”, Konin, 21.02.1994 r.
314   „Trzeba przyspieszyć rozwój samorządów”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 4(80), 1-30.04.1994 r.
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dla stabilizacji państwa. Z krytyką koalicji wystąpił wiceprezes SLCh, Artur Balazs, za-
rzucając jej brak spójnej wizji polityki wewnętrznej, próby rozgrywania partykularnych 
interesów, jak choćby w sprawie zmian zapisów ordynacji wyborczej do samorządów, 
czy brak współpracy na linii rząd – prezydent RP. „Długie wahania z podpisaniem usta-
wy budżetowej, długie wahania z podpisaniem neopopiwkowej i deklaracja prezydenta  
w sprawie niepodpisania ordynacji wyborczej do samorządów. To wszystko wskazuje, że 
brakuje jakichkolwiek związków, które nawet przy różnicy poglądów powinny wiązać 
organa i instytucje władzy państwowej. Jest to bardzo niebezpieczne dla państwa. Jeżeli 
rozwój sytuacji potoczy się w tym kierunku, to grozi nam totalna destabilizacja w pań-
stwie”315 – tłumaczył w rozmowie ze Zdzisławem Iwanickim. Zdaniem Balazsa, sytuację 
polityczną podgrzewał też Lech Wałęsa, który wykorzystywał wszelkie spory pomiędzy 
SLD i PSL, zręcznie wygrywając chęć premiera Pawlaka do okazywania niezależności 
wobec koalicjanta. Te tarcia i nieporozumienia były praktycznie początkiem kampanii 
prezydenckiej,  w której Wałęsa będzie zmuszony konkurować z silnymi kandydatami le-
wicy i ludowców, którzy będą wykorzystywać podległy im aparat partyjny i administra-
cyjny do wsparcia swoich kandydatów. Tak wcześniej rozpoczęta kampania wyborcza 
mogła powodować wyścig deklaracji, obietnic i działań niekoniecznie przemyślanych,  
w sumie szkodzących państwu, ale skutecznych z punktu widzenia przyszłych wyborów. 
I właśnie przed takim rozwojem sytuacji przestrzegali politycy SLCh.

Wraz z przygotowaniami do samorządowej kampanii wyborczej trwały prace  
w terenowych ogniwach stronnictwa, mające je przygotować do kongresu krajowe-
go partii. Wiosną 1994 r. przeprowadzano zjazdy wojewódzkie, których organizacja  
w niektórych częściach kraju szła bardzo opornie. Oficjalnie struktury SLCh działały  
w przeszło 40 województwach; pod koniec kwietnia zjazdy przeprowadzono jedynie  
w ich połowie. Klęska w wyborach parlamentarnych dawała o sobie znać w postaci roz-
padu niektórych struktur, odpływu członków, zaniku działalności poszczególnych kół. 
Trzeba przyjąć, co jest rzeczą nieuniknioną w każdej partii, iż pewna liczba jej człon-
ków zapisała się w momencie „hossy” stronnictwa, kiedy miało ono swoich przedstawi-
cieli w parlamencie i rządzie. Zapewne część z takich osób chciała coś załatwić dla sie-
bie, objąć stanowiska, czy uzyskać korzyści ze współpracy z organizacjami związanymi 
z politykami SLCh. Na zjazdach wojewódzkich niektórzy krytykowali kierownictwo 
SLCh za brak wyraźnego programu i rozpłynięcie się w Porozumieniu 11 Listopada, za 
błędy popełnione w kampanii 1993 r., ale przede wszystkim zadawano pytanie: co dalej, 
w jakim kierunku powinna podążać partia, która będąc opozycją pozaparlamentarną ma 
minimalne możliwości oddziaływania na polityczną rzeczywistość i brak środków na 
działanie? Jak się jednak okazało, SLCh było jednym z niewielu ugrupowań przegranej 
centroprawicy, które uregulowało wszystkie zobowiązania po zakończeniu kampanii 

315   „Istnieje groźba destabilizacji w państwie”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 4(80), 1-30.04.1994 r.
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wyborczej, utrzymało swoją siedzibę w centrum Warszawy i wydawało pismo. Cały ten 
czas działał Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej czy też Fundacja im. Macieja 
Rataja, organizacje założone i prowadzone przez ludzi związanych ze stronnictwem. 

Na wiosnę 1994 r. władze Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycz-
nego podejmują decyzję o utworzeniu wspólnego ugrupowania. 24 kwietnia na zjeździe 
zjednoczeniowym powstaje nowa partia – Unia Wolności, której przewodniczącym zosta-
je Tadeusz Mazowiecki, a jego zastępcą Donald Tusk. Budowa wspólnego stronnictwa 
jest praktycznie pierwszym ruchem na scenie ugrupowań posierpniowych, zmierzających 
do rzeczywistego jednoczenia rozdrobnionych partii tego obozu. To wydarzenie jest sze-
roko omawiane wśród członków SLCh i praktycznie staje się tematem przewodnim Kra-
jowej Rady Politycznej, która zebrała się w Warszawie 30 kwietnia. Trzeba pamiętać  
o tym, że wielu politykom SLCh było blisko do Unii Wolności, którą wtedy postrzegano 
jako partię centroprawicową, tym bardzie, iż wzmocnili ją liberałowie, wśród których było 
wielu konserwatywnych liberałów, bardzo bliskich ideowo politykom stronnictwa. Wtedy 
też wydawało się, że lewicująca część Unii, z Barbara Labudą, Zofią Kurnatowską czy 
Jackiem Kuroniem, dzięki połączeniu się z liberałami Tuska, została już zmarginalizowa-
na. Duża część członków Rady Politycznej, ale także szeregowych działaczy SLCh, ob-
serwowała miałkość porozumień zawieranych przez pozaparlamentarne partie centropra-
wicowe, które co jakiś czas wydawały oświadczenia i komunikaty, w praktyce nie mające 
wpływu na rzeczywistość polityczną w kraju. Mimo zawartych porozumień, nie docho-
dziło do jednoczenia niewielkich partii, a wprost przeciwnie, przegrane stronnictwa dzie-
liły się, a ich niektórzy politycy walczyli o przywództwo, praktycznie rozbijając resztki 
struktur i wystawiając się na pośmiewisko. Między innymi właśnie dlatego inicjatywa 
polityków Unii i KLD spotkała się z pozytywnym odbiorem członków partii zbliżonych 
do nich ideowo. W takiej sytuacji szukano dalszej drogi politycznej dla SLCh. Podczas 
posiedzenia Rady, wiceprezes Ireneusz Niewiarowski tak kreślił możliwości wyboru: „Na 
prawej stronie sceny politycznej są dwie możliwości. Po tej stronie jest Unia Wolności 
oraz ugrupowania prawicowe. Tylko jest sytuacja, kiedy z jednej strony rodzi się siła, 
która może odnieść pewne sukcesy i mieć możliwość realnego wpływania na przemiany 
w Polsce. Taką siła ma szanse stać się Unia Wolności. Z drugiej jednak strony – można 
tylko przypuszczać, bo tak na razie nie jest – że taką siłą stać się mogą ugrupowania pra-
wicowe. Niestety, liderzy partii prawicowych nadal się kompromitują. Nie wyciągnęli 
wniosków z wyborów. (…) W związku z tym trzeba rozważnie zastanawiać się, który 
kierunek wybrać i w jaki sposób dokonać połączenia sił. Myślę, że nie powinniśmy tych 
decyzji podejmować w pojedynkę. W skład naszych pięciu ugrupowań wchodzi dwóch 
sprawdzonych partnerów. Są to Partia Chrześcijańskich Demokratów i Partia Konserwa-
tywna. Dbając o trwałość »piątki« powinniśmy starać się zacieśnić współpracę z dwoma 
pozostałymi ugrupowaniami, starać się wybrać wspólną drogę. Może to być własna droga 
lub prowadząca w kierunku Unii Wolności. Jest to problem, który czeka na rozwiązanie  
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w najbliższym czasie”.316 Delegaci zwracali uwagę na brak struktur pozostałych partii 
Porozumienia 11 Listopada w terenie i, co ciekawe, większość z nich przekonywała do 
podjęcia współpracy z Unią Wolności. Oczywiście, nie było mowy o rozwiązaniu stron-
nictwa, gdyż zwracano uwagę, że może być ono cennym partnerem, ze względu na posia-
dane struktury na wsiach, gdzie praktycznie unici nigdy nie mogli zaistnieć. Jedno wszak 
było pewne: w najbliższym czasie trzeba było podjąć decyzję co dalej z SLCh. Jego poli-
tycy zdawali sobie sprawę, że reformy podejmowane po 1989 r. nie są popularne na wsi, 
ale z drugiej strony nie można było przebijać demagogicznych haseł głoszonych przez 
PSL, gdyż byłoby to po prostu zaprzeczeniem działań podejmowanych przez konserwa-
tywnych ludowców w ciągu ostatnich czterech lat. Zygmunt Berdychowski, reprezentują-
cy województwo nowosądeckie, był zdania, że „w sytuacji, kiedy PSL wykorzystuje to 
wszystko, co udało się nam zrobić przed wrześniowymi wyborami, te nieporadne rządy 
zmuszają nas do tego, żeby powiedzieć, że dziś stronnictwem na wsi, które opowiada się 
za reformami gospodarczymi i politycznymi jest Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie. 
(…) Gdzie mamy szukać w tym sojuszników? Umiejscawiam ich jednoznacznie. W tej 
chwili tylko środowisko Unii Wolności może być ugrupowaniem zainteresowanym tym, 
żeby wspierać nasze wysiłki do zbudowania struktury politycznej, która będzie opowiada-
ła się za przemianami na wsi. Nikt nie jest w tej chwili tak zainteresowany, żeby nam po-
magać, jak Unia Wolności”.317 W podobnym duchu wystąpił też delegat z województwa 
ciechanowskiego, Tadeusz Krystkiewicz, który był zdania, że stronnictwo powinno pójść 
w stronę Unii Wolności, tym bardziej, że o współpracy z jego politykami bardzo pozytyw-
nie wypowiadało się kierownictwo nowej partii. Delegaci podkreślali, że cały czas głów-
nym przeciwnikiem są partie postkomunistyczne i w wyborach samorządowych należy 
budować szerokie koalicje, tak aby ich przedstawicieli odsuwać od władzy. Podczas obrad 
wrócił też pomysł ponownej konsolidacji „solidarnościowego” ruchu ludowego. Politycy 
SLCh zdali sobie sprawę, szczególnie po zwycięstwie PSL w wyborach parlamentarnych, 
iż sami nie zbudują partii ogólnonarodowej, ale muszą położyć nacisk na środowiska wiej-
skie, które od początku były ich naturalnym zapleczem, a rolą SLCh będzie budowa pra-
wicowej alternatywy na polskiej wsi, ale w kontekście nowego stronnictwa ogólnonarodo-
wego, powstałego na przykład z fuzji przynajmniej kilku partii rozbitej centroprawicy. 
Mimo krytycznej postawy wobec działań Gabriela Janowskiego, jako przywódcy Porozu-
mienia Ludowego i szefa resortu rolnictwa w gabinecie Hanny Suchockiej, górę wziął 
pragmatyzm polityczny, co miało swoje odbicie w uchwałach podjętych przez członków 
Rady Krajowej. „Wobec nieodpowiedzialnej polityki prowadzonej przez PSL Krajowa 
Rada Polityczna SLCh zwraca się do działaczy NSZZ RI »Solidarność« i PSL PL z apelem  
o podjęcie działań zmierzających do konsolidacji postsolidarnościowego ruchu ludowego, 

316    Wystąpienie Ireneusza Niewiarowskiego, Krajowa Rada Polityczna, Warszawa, 30.04.1994 r.; z archiwum  
I. Niewiarowskiego.

317    Wystąpienie Zygmunta Berdychowskiego, Krajowa Rada Polityczna, Warszawa, 30.04.1994 r.; z archiwum  
I. Niewiarowskiego.
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który byłby alternatywą dla nieodpowiedzialnej polityki PSL”318 – głosiła uchwała. Rada 
Krajowa rekomendowała także datę III Kongresu SLCh, a zaaprobował ją zarząd partii. 
Jego termin wyznaczono na 2 i 3 lipca 1994 r. Zdaniem dotychczasowego szefa stronnic-
twa, Józefa Ślisza, kongres miał być przełomowym, gdyż miał wyciągnąć wnioski z ostat-
nich dwóch lat, w czasie których partia – z ugrupowania współrządzącego krajem, budu-
jącego, wydawać by się mogło, stabilny blok prawicowy – stała się marginalnym 
stronnictwem opozycji pozaparlamentarnej. Ciekawe uwagi dotyczące minionych dwóch 
lat działalności SLCh poczynił Józef Ślisz, krytykując z perspektywy tego czasu zmianę 
nazwy z PSL „Solidarność” na SLCh. „Wielu członków nie zgadzało się ze zmianą tej 
nazwy. Patrząc dziś z perspektywy dwóch lat mam uczucie, że jeślibyśmy nie zmienili tej 
nazwy, nic nie stracilibyśmy jako stronnictwo i chyba był to błąd”.319 Ślisz, przeprowadza-
jąc swoista analizę działalności kierowanej przez niego partii, PSL „S” i SLCh, przekony-
wał, że powstanie stronnictw było rzeczą naturalną w nowej politycznej rzeczywistości po 
1989. Podkreślał, że zdawał sobie sprawę, iż kierowane przez niego formacje były zbyt 
słabe i stąd oczywiste było dążenie do budowania szerokiego bloku polskiej prawicy i on 
to zadanie podejmował: „Jeśli chodzi o PC, nasze drogi zaczęły się rozchodzić wtedy, gdy 
ugrupowanie to nie weszło do koalicji rządu Hanny Suchockiej, kiedy zaczęło zdecydo-
wanie krytykować ten rząd. My robiliśmy wszystko, aby PC wsparło ówczesny rząd. Kie-
dy okazało się, że mają inne spojrzenie na szereg kwestii, np. zapisów ordynacji wybor-
czej, musieliśmy dialog z PC, który zapowiadał się dobrze, przerwać. Jeśli idzie  
o Porozumienie Ludowe, konflikt nastąpił wtedy, gdy jako lider Gabriel Janowski został 
przy naszym poparciu ministrem rolnictwa i zaczął realizować politykę rolną jako związ-
kowiec. Wtedy powstały kontrowersje. (…) Przed wyborami w 1993 r. postulowaliśmy, 
by cała ówczesna koalicja rządowa na czele z premier Hanną Suchocką poszła wspólnie 
do wyborów, wystawiając jedną listę kandydatów do Sejmu i Senatu. Niestety, nasza pró-
ba stworzenia szerokiego bloku wyborczego nie powiodła się…”320 Z wypowiedzi polity-
ków SLCh wynikało jasno, że poważnie traktują dotychczasowe porozumienie zawarte  
z czterema partiami prawicowymi i wszelkie dalsze działania polityczne zamierzają z nimi 
konsultować i próbować osiągnąć wspólne stanowisko w dalszych akcjach zje- 
dnoczeniowych. 

Wybory samorządowe były pierwszym sprawdzianem współdziałania prawicy. Zda-
niem polityków stronnictwa pokazały, iż zjednoczona prawica jest w stanie wygrywać 
wybory. Wielu działaczy zdobyło mandaty radnych, szczególnie na wsiach i w miastecz-
kach, niekoniecznie startując od szyldem partyjnym, gdyż większość komitetów złożo-
nych z partii centroprawicowych przyjmowała nazwy mające wskazywać na ich zjedno-
czenie podczas wyborów. Zazwyczaj były to komitety zrzeszające nie tylko stronnictwa 

318    Uchwała Krajowej Rady Politycznej SLCh, Warszawa, 30.04.1994 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
319   „Będzie to przełomowy kongres”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 6(82), 1-30.06.1994 r.
320   Tamże.
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Porozumienia 11 Listopada, ale także wchodzące w skład innych bloków. Z dotychczaso-
wej współpracy zadowolony był wiceprezes Niewiarowski, jednak był zdania, że jest już 
czas na jakiś krok do przodu, który bardziej porządkowałby scenę polityczna na prawicy. 
W tej sprawie deklarował: „Ja bardzo bym chciał nadal współpracować w ramach naszej 
»piątki«, szczególnie z Partią Chrześcijańskich Demokratów i Partią Konserwatywną. 
Wielokrotnie sprawdziliśmy się i chcemy ze sobą współpracować także w przyszłości. Ale 
to jest za mało. Chciałbym, aby nasze porozumienie potrafiło przełamać pewne opory  
i urazy z przeszłości i zechciało współpracować z Unią Wolności. Z kolei – mam nadzieję 
– że i Unia Wolności dokona pewnych zmian w swym działaniu, i są już tego pewne symp-
tomy, co pozwoli utworzyć blok ugrupowań centroprawicowych, który skutecznie prze-
ciwstawi się lewicy: PSL i SLD”.321 Niewiarowski był kolejnym politykiem SLCh, który 
podkreślał szczególne więzi istniejące między jego partią a ugrupowaniami Pawła Łącz-
kowskiego i Aleksandra Halla. Zapewne politycy ci »dotarli« się współtworząc klub parla-
mentarny Konwencji Polskiej. Partie te miały podobne programy gospodarcze i praktycz-
nie były tożsame ideowo. Ich liderzy zdawali sobie sprawę, że nie są tuzami na scenie 
politycznej i samodzielnie nie odegrają na niej żadnej roli. Był jeszcze jeden bardzo istot-
ny aspekt, nie mieli oni uprzedzeń związanych z współpracą z Unią Wolności. Co cieka-
we, ich zdaniem, po połączeniu z liberałami Tuska, nowa partia odzyskała oblicze umiar-
kowanej prawicy, a jej skrzydło lewicowe, skupiające się w Frakcji Liberalno-Społecznej, 
zostało tym samym zmarginalizowane. Była to jednak błędna teza, ale o rzeczywistej sy-
tuacji panującej wewnątrz Unii Wolności przekonano się przed wyborami prezydenckimi 
w 1995 r. Liderzy SLCh zdawali sobie sprawę, iż nie zbudują wspólnej formacji ze 
wszystkimi członkami PJL ani nie przekonają ich do współpracy z Unią Wolności. Przede 
wszystkim Unia Polityki Realnej, która w przegranych wyborach 1993 r. startowała samo-
dzielnie i uzyskała wynik powyżej 3%, od początku swojego istnienia była krytyczna wo-
bec rządzącej klasy politycznej i jako partia o wyrazistym, prokapitalistycznym, a nawet 
fragmentami libertariańskim programie gospodarczym, nie była w stanie zaakceptować – 
jej zdaniem – socjalistycznego i etatystycznego programu reform Leszka Balcerowicza, 
który był sztandarem przemian proponowanych przez Unię Demokratyczną od 1989 r. 
Również Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Jana Zamoyskiego wykluczało możli-
wość takiego zbliżenia. Pozostawała PChD i PK, gdyż samo SLCh, rozpoczynając ewen-
tualne rozmowy o współpracy z Unią, nie stanowiłoby zbyt poważanego partnera. Z partią 
Konserwatywną był ten kłopot, że nie tak dawno właśnie opuściła Unię Demokratyczną, 
by podążać własną drogą, a PChD, jak i SLCh bały się utracić własną tożsamość, co było-
by naturalnym efektem rozmów o współpracy z unitami, gdyż dla ich kierownictwa była-
by ona tożsama z rozwiązaniem partii, tak jak stało się to z KLD, i wchłonięciem struktur 
do Unii. Przed kongresem pojawiły się też głosy domagające się zmian w kierownictwie 

321   „Bilans stronnictwa zawiera zyski i straty”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 6(82), 1-30.06.1994 r.
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stronnictwa. Takie postulaty wyrażał sam sekretarz Zarządu Krajowego SLCh, Krzysztof 
Oksiuta. W biuletynie partyjnym powiedział, iż „pod obecnym kierownictwem partii oso-
biście nie widzę szans rozwoju stronnictwa. Uważam, że osoba, która w wyborach parla-
mentarnych uzyskuje tak słaby rezultat, nie powinna piastować kierowniczych funkcji  
w partii. Być może jestem radykalny w tych opiniach, ale podzielam glosy wielu ludzi, 
którzy na zjazdach wojewódzkich występowali z głośniejszą lub bardziej ukrytą krytyką 
prezesa. Wydaje mi się, że partii potrzebny jest lider, który udźwignie ciężar bycia nawet 
przez kilka lat stronnictwa w opozycji, który będzie mógł prowadzić negocjacje i zawią-
zać koalicje z ugrupowaniami, które w przyszłości umożliwią nam wejście do parlamentu 
oraz taki, który ma osobowość, który potrafi nas »sprzedać« w mass mediach, który będzie 
mógł być naszym kandydatem na poważne stanowiska w administracji lub parlamen-
cie”.322 Oksiuta, wspominając o słabym wyniku lidera w wyborach parlamentarnych  
w 1993 r., miał na myśli Józefa Ślisza, który – na piętnastu kandydatów do Senatu wysta-
wionych w województwie rzeszowskim – uzyskał przedostatni wynik, zdobywając nie-
spełna 16 800 głosów wyborców. Senatorami z rzeszowskiego zostali: Jan Frączek z kon-
kurencyjnego Porozumienia Ludowego, zdobywając przeszło 46 tysięcy głosów i Andrzej 
Daraż z PSL, który uzyskał powyżej 45 tysięcy. W porównaniu z wyborami w 1991 r., 
była to porażka, gdyż wtedy Ślisz zdobył w województwie rzeszowskim najwięcej głosów 
z kandydatów do Senatu, bo aż przeszło 78 tysięcy. Dlatego też, zdaniem niektórych poli-
tyków SLCh, wynik wyborczego starcia Ślisza w 1993 r., tym bardziej w województwie, 
w którym jednym z senatorów został polityk z partii Gabriela Janowskiego, był swoistą 
czerwoną kartką dla dotychczasowego lidera. Zdaniem Oksiuty, kongres musiał odpowie-
dzieć na pytania zasadnicze: co dalej ze stronnictwem, czy zmienić władze naczelne,  
z kim współpracować na scenie politycznej, czy też kto będzie wspólnym kandydatem 
centroprawicy na urząd prezydenta RP. W dyskusji przedkongresowej ciekawe tezy posta-
wił Bohdan Pilarski. Jego zdaniem, SLCh powinno być stronnictwem chrześcijańsko-de-
mokratycznym i nie dryfować w kierunku partii o charakterze konserwatywno-liberal-
nym, ani nie sprzymierzać się z Unią Demokratyczną i KLD. Pilarski bardzo jasno 
argumentował swoje tezy: „Chodzi mi o tożsamość. Niebezpieczeństwo jej zatracenia 
znajduję w deklaracji programowej czterech ugrupowań. Wskazałem na słabo podkreślo-
ne w deklaracji założenia chrześcijańsko-demokratyczne, na brak dostatecznego wyarty-
kułowania spraw rolnych, na pominiecie roli kultury narodowej oraz na przedwczesne  
w okresie trwającej transformacji politycznej kraju podważenie znaczenia związków za-
wodowych. Przecież związki to nasze korzenie – nie należy ich podcinać! Wracając do 
deklaracji odnoszę wrażenie, że dominacja w niej naszych partnerów jest zbyt widoczna. 
(…) Wszak jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną, w każdym razie ja do takiej 
wstąpiłem i do takiej pragnę należeć”.323 Pilarski dokładnie tłumaczył, na czym polega 

322    Wypowiedź Krzysztofa Oksiuty, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 6(82), 1-30.06.1994 r.
323   „Nasze sprawy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r.
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różnica w uprawianiu polityki przez partię chadecką a lewicę, jak różni się rozumienie 
zasad, czym jest społeczna nauka Kościoła. „Różnimy się od lewicy przede wszystkim 
odmiennym sposobem uprawiania polityki. Nasza polityka dąży do porozumienia, łago-
dzenia antynomii, do demokratycznych układów federacyjnych. Chadecja europejska ma 
w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia, np. koncepcje wspólnotowe. Lewica niosąc konflik-
ty szła w kierunku przeciwnym – jedynie w postaci systemu totalitarnego osiągnęła stabil-
ność, ale jakże sztuczną, kruchą i straszliwą! Różnimy się odmiennym sposobem organi-
zowania społeczeństwa, jako całości, jako wspólnoty państwowej – a nie poprzez 
rozniecanie interesów grupowych, czyli sztucznie inspirowaną walkę klas. Różnimy się 
wysunięciem na plan pierwszy osoby ludzkiej, odpowiedzialnej moralnie przed Bogiem, 
a politycznie przed społecznością”324 – pisał w swoim artykule. Uważał, że rezygnacja  
z założeń chadeckich we współpracy z innymi ugrupowaniami jest swoista nielojalnością 
polityków SLCh, rezygnacją z własnym założeń ideowych. Negatywnie odnosił się do 
bliższej współpracy z Unią Wolności, nie uważając jej za ugrupowanie centrowe, a tym 
bardziej za centroprawicowe: „Trzeba zatem z tego wszystkiego zdawać sobie sprawę, bo 
jeśli ktoś nam dziś proponuje »konkubinat« z liberałami, z którymi etyka chadecka abso-
lutnie się nie zgadza, albo z Unią Demokratyczną [tekst Pilarskiego powstał przed utwo-
rzeniem Unii Wolności], której jedni członkowie chcą się łączyć z SLD, a inni prowadzą 
otwartą wojnę z papieżem i Kościołem, to jak należy rozumieć takie zalecenia?”325 Śle-
dząc wypowiedzi różnych polityków SLCh, poglądy Pilarskiego były w tym okresie od-
osobnione. Dla dużej części działaczy, połączenie Unii Demokratycznej z Kongresem 
Liberalno-Demokratycznym było konkretnym działaniem zjednoczeniowym na rozbitej 
cały czas scenie polskiej centroprawicy, a do takiej zaliczano UD i KLD. Budowę wspól-
nych koalicji, takich jak Porozumienie 11 Listopada, Przymierze dla Polski czy Sekreta-
riatu Ugrupowań Centroprawicowych, większość ich działaczy uważała za pewien etap  
w jednoczeniu prawicy, ale jeżeli trwał on w takim samym stanie prawie rok po wyborach, 
wzbudzało to niechęć do dalszej pracy, ale zarazem pozytywnie nastawiało do konkret-
nych inicjatyw kończących się zjednoczeniem partii. I tak też było po powstaniu Unii 
Wolności.

 2 i 3 lipca 1994 r. odbył się w Warszawie III Kongres Stronnictwa Ludowo-Chrześci-
jańskiego. Główną zmianą, jaką podjęli delegaci, był wybór Artura Balazsa na prezesa 
partii, a Józefa Ślisza na stanowisko przewodniczącego Rady Politycznej. Ślisz, podsu-
mowując okres dwuletniej działalności SLCh, począwszy od zjazdu w 1992 r., kiedy to 
przyjęto nową nazwę, wskazał, iż jego politycy dążyli zawsze do budowy jak najszersze-
go obozu prawicy, co nie do końca się udało, a rezultatem tego były przegrane wybory  
w 1993 r.: „Tamta porażka stale jeszcze wymaga rachunku sumienia, wyciągnię-
cia wszystkich możliwych wniosków. Dokonywaliśmy tego na naszych Radach 

324   „Nasze sprawy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r
325   Tamże.
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Politycznych i jako SLCh możemy powiedzieć, że z prawdziwą determinacją staraliśmy się  
o utworzenie szerokiego bloku wyborczego, najpierw usiłując do tego nakłonić wszyst-
kich swoich koalicjantów w poprzednim rządzie, a następnie próbując doprowadzić do 
powstania szerokiego obozu centroprawicy. Z wszystkich tych zamiarów udało się je-
dynie zawiązać koalicję »Ojczyzna«, ale to raczej z rozpaczy niż z rozsądku. Możemy 
mieć jedynie gorzką satysfakcję, że nasze oceny sytuacji znalazły potwierdzenie w dniu  
19 września”.326 Ślisz był zdania, że także po klęsce wyborczej kierownictwo partii zro-
biło wszystko co możliwe, by jednoczyć obóz polskiej centroprawicy, tworząc Porozu-
mienie 11 Listopada i rozpoczynając dialog z partiami Przymierza dla Polski, w tym dwa 
tygodnie przed kongresem z PSL – Porozumieniem Ludowym oraz z Unią Wolności. 
O potrzebie szerokiego bloku przekonały czerwcowe wybory samorządowe, w których 
przedstawiciele lokalnych, centroprawicowych komitetów zdobyli mandaty, a często 
wygrywali rywalizację z SLD i PSL do rad gminnych i miejskich. Na lipcowy kongres 
wybrano 310 delegatów w 32 województwach. Nowością był zapis w statucie partii, któ-
ry tworzył funkcję przewodniczącego Rady Politycznej, wybieranego przez delegatów 
bezwzględną większością głosów. W tajnym głosowaniu jednocześnie wybierano nowe-
go prezesa i przewodniczącego Rady Politycznej. Kandydaturę Artura Balazsa na sze-
fa stronnictwa przedstawił Józef Ślisz, zaznaczając, że jest ona wynikiem kompromisu 
osiągniętego we władzach ugrupowania, dzięki któremu nie znajdzie się ono w sytuacji 
Ruchu dla Rzeczypospolitej czy Partii Konserwatywnej, które to już po wyborach parla-
mentarnych uległy podziałom. Za kandydaturą Balazsa opowiedziało się 167 delegatów, 
a za Ślisza 172. Nowy przewodniczący Rady Politycznej był zdania, że tym samym koń-
czy się etap dyskusji dotyczących personaliów, a zaczyna się czas konstruowania pro-
gramu i debaty o przyszłości partii. Kongres wybrał także Radę Polityczną, w skład któ-
rej weszli automatyczne szefowie struktur wojewódzkich oraz 25 członków wybranych  
w głosowaniu przez delegatów. Wyłoniono także skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-
żeńskiego. Artur Balazs, jako nowy szef stronnictwa, zapowiedział działania zmierzając 
do dalszej integracji sił centroprawicy i wyłonienia wspólnego kandydata w zbliżających 
się wyborach prezydenckich. Jego zdaniem, trzech kandydatów obozu solidarnościo-
wego, reprezentujących Unię Wolności, Porozumienie 11 Listopada czy Przymierze dla 
Polski, będzie pewna drogą do klęski każdego z nich i utorowania drogi dla prezydenta 
wywodzącego się z SLD lub PSL. Jedynie wspólny kandydat byłby w stanie wygrać wy-
bory na najwyższy urząd w państwie. Zapowiadana konsolidacja i stworzenie wspólnych 
list centroprawicy w wyborach parlamentarnych w 1997 r. były ostatnia szansą SLCh na 
dalsze istnienie na scenie politycznej. Zdaniem Balazsa, niezaistnienie w parlamencie 
będzie oznaczało koniec partii. Prezes podkreślił także, że obóz polityczny, w którym 
znajdowało się jego ugrupowanie, czyli Porozumienie 11 Listopada, nie dawał gwarancji 

326   Przemówienie Józefa Ślisza podczas III Kongresu SLCh, Warszawa, 2-3.07.94 r.
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sukcesu wyborczego, dlatego konieczne były dalsze rozmowy zmierzające do budowy 
szerokiego bloku wyborczego. Delegaci na kongres przyjęli 10 uchwał, które mówiły 
m.in. o potrzebie szybkiej ratyfikacji konkordatu ze Stolicą Apostolską, którego treść 
została wypracowana przez rząd Hanny Suchockiej, a przez nową koalicję SLD – PSL 
ratyfikacja była odsuwana w czasie. Apelowano o wyłonienie jednego kandydata obozu 
posierpniowego w zbliżających wyborach prezydenckich oraz o stworzenie szerokiego 
bloku w wyborach parlamentarnych. Delegaci skrytykowali politykę rolną PSL, stwier-
dzając, iż „w celu walki z ukrytym bezrobociem agrarnym należy dążyć do rozwoju 
lokalnych rynków pracy w otoczeniu rolnictwa poprzez rozwój: usług, Regionalnych Izb 
Rolniczych i Giełd Towarowo-Rolnych. „Z nieufnością przyjmujemy propozycję wobec 
rolnictwa zawarte w rządowym programie »Strategia dla Polski«. Pomysł zmniejszenia 
liczby gospodarstw rolnych nie jest poparty żadnym konkretnym programem działania. 
Ten i inne pomysły uważamy w tej sytuacji za mało realne. Dotychczasowe działanie PSL 
ograniczają się do dzielenia stanowisk i przywilejów”327 – czytamy w jednej z uchwał. 

Zwrócono także uwagę na rozwój oddolnej inicjatywy mieszkańców i zobowiązano 
członków SLCh do „inspirowania samorządności mieszkańców wsi, gmin, osiedli i miast, 
zgłaszania przez nich potrzeb i propozycji rozwiązań w zakresie poprawy infrastruktury 
wsi, gazyfikacji, telefonizacji, zaopatrzenia w wodę, budowę dróg, kanalizacji i urządzeń 
proekologicznych, odbudowę i wspomaganie życia kulturalnego oraz przeciwstawienie 
się patologiom społecznym, gospodarczym i moralnym”.328 Żądano zwiększenia udzia-
łu rolników w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: „W celu poprawienia pozycji 
producenta żywności, rolnicy winni stawać się współudziałowcami zakładów przemysłu 
rolno-przetwórczego. Konieczny jest proces prywatyzacji przetwórstwa potwierdzony 
ustawą sejmową gwarantującą bezpośredni udział rolników”.329 Delegaci zobowiązali 
członków nowo wybranej Rady Politycznej do działań mających na celu odbudowę lub 
budowę struktur stronnictwa w województwach, w których do czasu kongresu one nie 
powstały lub działalność ich wygasła po klęsce wyborczej w 1993 r.

Na konferencji prasowej, która odbyła się po wyborze nowych władz, Balazs i Ślisz 
podkreślali, że SLCh zamierza być cały czas na polskiej wsi alternatywą dla PSL, któ-
ra nie będzie składała deklaracji bez pokrycia, ale będzie wskazywała kierunki zmian 
na wsi, które zapewnia budowę silnych gospodarstw rodzinnych i przedsiębiorczości 
wspierającej rolnictwo. Obaj politycy podkreślali także konieczność budowy szero-
kiego obozu wszystkich partii centroprawicowych i porozumienia w najważniejszych 
sprawach z Unią Wolności, której politycy także wywodzili się z obozu „Solidarności”,  
a większość z nich prezentuje poglądy centrowe i prawicowe.

327   „Uchwała nr 7 III Kongresu Krajowego SLCh”, Warszawa, 2-3.07.1994 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
328   „Uchwała nr 4 III Kongresu Krajowego SLCh”, Warszawa, 2-3.07.1994 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
329   Tamże.
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Zbliżające się wybory prezydenckie przyspieszyły działania liderów stronnictw centro-
prawicowych. 14 stycznia 1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Konfe-
rencja Programowa partii prawicowych. Wzięło w niej udział dziewięć ugrupowań: Partia 
Konserwatywna, Partia Chrześcijańskich Demokratów, Porozumienie Centrum, SLCh, 
Koalicja Konserwatywna, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, UPR, ZChN, PSL – 
Porozumienie Ludowe. Ich liderzy podpisali Deklarację Intencji, w której stwierdzali: 
„Zebrani na Konferencji Programowej w dniu 14 stycznia przedstawiciele partii wcho-
dzących w skład Porozumienia 11 Listopada i Przymierza dla Polski  oświadczają, że za-
daniem obozu prawicy będzie wystawienie w wyborach na prezydenta RP jednego kandy-
data, mającego szansę uzyskać poparcie najszerszego spektrum ugrupowań politycznych 
i społecznych”330. Konferencja była pierwszym spotkaniem od przegranych wyborów 
parlamentarnych, na którym udało się zgromadzić tak liczną grupę liderów, ale – zdaniem 
polityków SLCh, w tym prezesa Balazsa – uświadomiła ona, jak trudne będzie osiągnie-
cie porozumienia między stronnictwami, czasami różniącymi się w sposób zasadniczy. 
Wedle Balazsa „(…) konferencja, jej część programowa pokazała różnice, jakie istnieją 
pomiędzy stronnictwami. Jeśli wzięlibyśmy dla przykładu PSL PL i Stronnictwo Ludowo-
-Chrześcijańskie – to różnice w poglądach na gospodarkę, w tym na rolnictwo, oraz kon-
cepcjach jej rozwijania są zasadnicze. Różnice takie występują w poglądach na politykę 
zagraniczną między Porozumieniem Centrum a Stronnictwem Narodowo-Demokratycz-
nym. W kwestiach tych różnice między tymi dwoma ugrupowaniami przybierają rozmiary 
przepaści. Na obecnym etapie nie ma – moim zdaniem – szans na to, żeby powstała jedna 
partia prawicowa. Natomiast jest szansa na to, żeby ugrupowania te porozumiewały się 
do celów doraźnych”331. Konferencja miała za zadanie przede wszystkim przedstawienie 
programów poszczególnych ugrupowań, co miało na celu lepsze poznanie różnic, ale też 
wspólnych punktów i możliwości realnej współpracy. Jacek Janiszewski, były szef resortu 
rolnictwa w gabinecie Hanny Suchockiej, przedstawił program SLCh dotyczący rolnic-
twa. Zdaniem Janiszewskiego, należało dążyć do powołania banku ziemi, który ożywiłby 
obrót gruntami, a dzięki temu ułatwił powiększanie gospodarstw rolnych. Spowodowało-
by to rozwój gospodarstw, wzmocniło rolników i poprawiło ich sytuację. Okres przejścio-
wy do pełnej integracji Polski z Unią Europejską powinien być wypełniony przez przygo-
towanie kadr do reprezentowania naszego kraju w UE, przygotowanie polskich rolników, 
przetwórców i handlowców do zmian myślowych i mentalnościowych, przyzwyczajenie 
ich do twardych reguł wolnego rynku, poszanowania prywatnej własności, jako dobra 
najwyższej rangi. Konieczna była też zmiana przeświadczenia o niezwykłej roli rolnic-
twa w całej gospodarce i uświadomienie, że tylko współpraca jej wielu sektorów pozwoli 
mu rozwijać się bez przeszkód. Janiszewski zapewniał, że regionalna polityka rolna po-
winna być podstawą przeobrażeń w tej branży. Regionalizm jest wyrazem decentralizacji 

330   „Deklaracja Intencji”, Warszawa, 14.01.1995 r.
331   „Jest szansa stworzenia szerokiego obozu prawicy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 1(89), 1-31.01.1995 r.
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gospodarki, szczególnie ważnym dla rolnictwa. Dzięki polityce regionalnej pieniądze bu-
dżetowe zostaną wykorzystane bardziej rozsądnie i prawidłowo. Janiszewski przedstawił 
także koncepcje powołania samorządów rolniczych i ich funkcjonowania, zaznaczając, 
iż powinny one powstawać samorzutnie, a ich powoływanie odgórne, ustawowe stanowi 
błąd, który niszczy powojenne tradycje Izb Rolnych na świecie. Podstawowe znaczenie 
powinny mieć Izby regionalne, obejmujące zasięgiem po kilka ówczesnych województw 
o podobnych warunkach gospodarowania i strukturze rolnictwa. Autentyczne samorządy 
rolników w perspektywie kilku lat doprowadzą do tego, że najbardziej aktywni i światli 
będą mieli wpływ na kształtowanie polityki regionalnej. SLCh stało na stanowisku, że zła 
ustawa o Izbach Rolniczych wprowadzi więcej zamieszania, a narzucanie ram organiza-
cyjnych samorządu, tak jak kiedyś spółdzielni produkcyjnych, zniszczy chęć wspierania 
się i współpracy rolników. Reprezentant stronnictwa podkreślił, że nie ma możliwości 
budowy nowoczesnego rolnictwa bez prywatyzacji i reprywatyzacji. Do tego niezbędne 
było powołanie do życia agencji Skarbu Państwa do spraw prywatyzacji otoczenia rolnic-
twa. Spowodowałoby to szybkie i racjonalne zrestrukturyzowanie zakładów zbożowo-
-młynarskich, mięsnych, przetwórstwa owocowo-warzywnego, zaś najlepszym rolnikom 
pozwoliłoby na rozwój gospodarstw. Szybka prywatyzacja otoczenia rolnictwa powinna 
się dokonać z udziałem banków, biur maklerskich, agencji i fundacji rozwoju regionalne-
go, czy też grup producenckich rolników. Nie zabrakło również tez związanych z tworze-
niem giełd rolno-towarowych, które to – zdaniem Janiszewskiego – były jednym ze sku-
tecznych instrumentów gospodarki rynkowej, swoistym kreatorem rynku gospodarczego 
i mózgiem gospodarki rynkowej. W opinii polityka SLCh, należało zakończyć sprawę 
reprywatyzacji: „Polska niedługo zostanie jedynym krajem europejskim, który nie doko-
nał rozliczenia z »ukazami bolszewickimi«. Cały cywilizowany świat szanuje własność 
prywatną. Niedopuszczalne jest odstąpienie od zasady zwrotu mienia w naturze, nawet  
w przypadkach, gdy byłoby to możliwe i uzasadnione ekonomicznie. (…) W Polsce repry-
watyzacja jest konieczna. Konieczne jest uporządkowanie spraw własności, co decyduje 
m.in. o napływie kapitału zagranicznego. Jak dotąd inwestorzy zagraniczni patrzą na nas  
z dużymi obawami. SLCh chce szybkiego i radykalnego załatwienia tej bulwersującej 
społeczeństwo sprawy. Potrzeba zdecydowanej woli politycznej i wysiłku intelektual-
nego, aby doprowadzić wreszcie do końca prace legislacyjne w zakresie reprywatyzacji  
i przystąpić do praktycznego wdrażania rozwiązań ustawowych”.332 Przedstawione na 
styczniowej konferencji założenia polityki rolnej mocno podkreślały konserwatywny  
i wolnorynkowy profil SLCh. Janiszewski nie pozostawił złudzeń co do tego, że polską go-
spodarkę czeka konkurowanie z krajami Europy Zachodniej i w przyszłości wejście w jej 
struktury. Stronnictwo było więc trudnym partnerem dla wielu partii centroprawicowych, 

332    „Założenia polityki rolnej Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego w aspekcie transformacji polskiego rolnictwa  
i integracji z Unią Europejską”.
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które szukały trzeciej drogi w gospodarce i prezentowały mgliste, czasami utopijne pro-
gramy w tej dziedzinie, oddając się jedynie namiętnie sporom ideowym. 

Balazs był zdania, że potrzeba bardzo szerokiego porozumienia w sprawie wspólnego 
kandydata na prezydenta i nie da się go wyłonić bez przeprowadzenia rozmów z Unią 
Wolności; taką wizję politycznego kompromisu popierał także i chyba jedynie lider kon-
serwatystów Aleksander Hall. Obaj politycy uważali, że doprowadzenie do wyłonienia 
wspólnego kandydata obozu solidarnościowego i jego zwycięstwo  w wyborach prezy-
denckich pozwoli na budowę realnego porozumienia i wspólnych list do Sejmu i Senatu. 
„Jeśli więc uda się skonstruować układ, w którym prawica i obóz proreformatorski wystą-
pi ze wspólnym kandydatem w wyborach prezydenckich, będzie to dobry sygnał do two-
rzenia wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. (…) Jeżeli ugrupowania prawicowe 
nie potrafiłyby się porozumieć w tak ważnej sprawie jak wybory prezydenckie, to nie ma 
żadnej szansy na stworzenie wspólnej listy i wspólnego programu w wyborach do Sejmu 
i Senatu. Podczas Konferencji Programowej ujawniły się głębokie różnice programowe. 
Zniwelować je mogą w jakiś sposób wybory prezydenckie”.333 Jak niepopularną była pro-
pozycja współpracy z Unią Wolności wśród sygnatariuszy Deklaracji Intencji przekonał 
się Balazs już podczas trwania konferencji. W czasie przerwy w obradach, na konferen-
cji prasowej, propozycja poszerzenia wspólnego bloku o unitów spotkała się z gwizdami 
przysłuchujących się jej działaczy partii centroprawicowych. Prezes SLCh podkreślał, że 
współpraca z UW wymaga, aby także ona musiała „przejść lekcje pokory, która wskaże, 
iż bez względu na partykularne interesy poszczególnych partii politycznych i ich liderów, 
przyszłość Polski jest najważniejsza i że w związku z tym w sprawie wyborów prezydenc-
kich i parlamentarnych trzeba się porozumieć z obozem prawicy”.334 Podczas konferen-
cji politycy stronnictwa sondowali kandydaturę profesora Adama Strzembosza, ale na tę 
propozycję pojawiły się głosy mówiące, że są również inne nazwiska, które będzie trzeba 
brać pod uwagę. Ta wstępna sonda dała do zrozumienia politykom ludowym jak wiele 
trudności było jeszcze przed nimi w dziele wyłaniania wspólnego kandydata. 

16 lutego wspólną konferencje prasową zwołują Artur Balazs i Aleksander Hall. Wy-
stępują razem, gdyż – jak stwierdził lider Partii Konserwatywnej – „w podstawowych 
kwestiach politycznych stanowiska obu stronnictw są albo identyczne, albo bardzo zbli-
żone, poczynając od kwestii programowych, wizji prawicy, jaka powinna być w Polsce, 
a kończąc na ocenie bieżących wydarzeń politycznych”.335 Politycy podkreślili wolę dal-
szej współpracy z partiami, które spotkały się na Zamku Królewskim w styczniu. „Nasze 
stronnictwa konsekwentnie występowały za kandydaturą możliwie najszerszego spek-
trum sił Polski posierpniowej, sił, które nie chcą utrwalenia się elementów postperelow-
skich rządzącej koalicji, sił, które nie chcą, by ta koalicja przejęła kontrolę nad całym 

333   „Jest szansa stworzenia szerokiego obozu prawicy”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 1(89), 1-31.01.1995 r.
334   Tamże.
335   Konferencja prasowa A. Balazsa i A. Halla, Warszawa, 16.02.1995 r.
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państwem”336 – zapewnił Hall. Zaprzyjaźnieni liderzy oswajali dziennikarzy  z ewentualną 
kandydaturą Adama Strzembosza, jako tą, która powinna być zaakceptowana przez cały 
obóz posierpniowy, łącznie z politykami Unii Wolności. Aleksander Hall podkreślał, że 
„w interesie Polski jest, by Unia Wolności była konsekwentną partią przyczyniającą się do 
budowy alternatywy tak dla SLD, jak i PSL. To jest korzystne dla Polski. Czy ta formacja 
jest gotowa taką drogę wybrać, można mieć wątpliwości. W tej sprawie nic nie zostanie 
przesądzone do momentu, kiedy odbędzie się zjazd Unii, a więc do początku kwietnia.  
Z satysfakcją witamy fakt, że nazwisko pana Strzembosza pojawiło się w wewnętrznych 
rankingach Unii Wolności i myślę, że politycy tej partii będą musieli podjąć decyzję strate-
giczną – czy decydować się na partykularną kandydaturę nawet popularnego polityka, czy 
też raczej współdziałać z tymi partiami politycznymi, które chcą wytworzyć pewną masę 
krytyczną, którą w wyborach można by przeciwstawić rządzącej lewicy”337 – wyjaśniał 
przywódca konserwatystów. Obaj liderzy podkreślali, że ewentualnej kandydatury Adama 
Strzembosza nie można rozpatrywać jako partyjnej i właśnie to stanowi jego siłę. Postać 
profesora, jego dokonania i wybory życiowe mogły spowodować, iż stanie się on zwor-
nikiem łączącym nie tylko elektorat prawicowy, ale także osoby myślące propaństwowo, 
znajdujące się w różnych partiach politycznych i bezpartyjne. 

Wybory prezydenckie 1995 r. – w stronę własnego kandydata
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, późną jesienią 1995 r. miały się odbyć po raz 

drugi w historii III Rzeczypospolitej powszechne wybory prezydenckie. Popierany przez 
prawicę w 1990 r. Lech Wałęsa zawiódł pokładane przez jej polityków nadzieje związa-
ne ze sprawowaniem przez niego urzędu. Zapowiadane przez prezydenta m.in. przyspie-
szenie rozliczeń polityków obozu postkomunistycznej lewicy, w tym zarządzanego przez 
nich ogromnego majątku odziedziczonego po czasach PRL, skończyło się tak zwanym 
wzmocnieniem „lewej nogi”, czyli rozwiązaniem parlamentu w 1993 r. i przyspieszonymi 
wyborami, które skazały ugrupowania centroprawicowe na polityczną wegetację i oddały 
rządy w ręce SLD i PSL – partii sprawujących władze w poprzednim systemie. Trudno 
więc było wymagać, aby przegrany i podzielony obóz centroprawicy upatrywał swoje-
go zbawiciela w osobie prezydenta Lecha Wałęsy. Wśród większości polityków Wałęsa 
uchodził za człowieka nieprzewidywalnego, otoczonego kamarylą często podejrzanych 
współpracowników mających na niego zły wpływ. Za takiego uważano przede wszyst-
kim Mieczysława Wachowskiego, wieloletniego kierowcę Wałęsy, a potem podsekreta-
rza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i wreszcie szefa Gabinetu Prezydenta. Konflikty 
w Kancelarii Prezydenta na początku lat dziewięćdziesiątych doprowadziły do odejścia 
z niej braci Kaczyńskich, którzy podejrzewali Wachowskiego o współprace ze Służbą 
Bezpieczeństwa w czasach opozycji. Po wyborach, we wrześniu 1993 r. prezydent Wałęsa 

336   Konferencja prasowa A. Balazsa i A. Halla, Warszawa, 16.02.1995 r.
337   Tamże.
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próbował rozgrywać nieporozumienia pomiędzy koalicjantami, SLD i PSL, ewidentnie 
wykorzystując premiera Waldemara Pawlaka do osłabiania pozycji polityków SLD. Do-
tyczyło to w szczególności resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych, na których 
obsadę prezydent chciał mieć wpływ. Tak było w 1994 r., kiedy to Wałęsa włączył się  
w konflikt ministra obrony narodowej Piotra Kołodziejczyka z szefem Sztabu General-
nego Wojska Polskiego, generałem Tadeuszem Wileckim. Minister zgodził się na to, aby 
jego zastępcą została polityk SLD, Danuta Waniek, czym spełnił żądania tej partii, ale 
naraził się prezydentowi, który pilnował, aby Sojusz nie miał nikogo w kierownictwie 
resortu. Generał Wilecki dążył natomiast do poszerzenia kompetencji Sztabu Generalnego 
kosztem kierownictwa MON, do czego było mu potrzebne poparcie głowy państwa. Pod-
czas spotkania kadry kierowniczej w Drawsku, Wałęsa wystąpił z krytyką ministra Koło-
dziejczyka, a jego dalszym krokiem było wezwanie go do dymisji. Na takie rozwiązanie 
nie chcieli zgodzić się politycy SLD, jednak premier Pawlak, bez wiedzy koalicjanta, wy-
stąpił z wnioskiem o dymisję ministra.338 Między innymi takie postępowanie prezydenta 
Wałęsy sprawiało, że trudno było przewidzieć jego kolejne ruchy w polityce oraz określić 
program i cele, jakimi się kierował.

Politycy trzech porozumień integracyjnych półtora roku przed wyborami prezydencki-
mi zaczęli rozglądać się za kandydatem, który byłby do przyjęcia dla jak największej licz-
by ugrupowań wciąż rozbitej centroprawicy. Politykiem, który jako pierwszy rozpoczął 
sondaże i rozmowy o kandydaturze na urząd prezydenta był szef Partii Konserwatywnej 
i zarazem jeden z liderów Porozumienia 11 Listopada, Aleksander Hall. „Wystąpił on  
z ideą wystawienia wspólnego kandydata na urząd prezydenta przez cały obóz prawicowy 
(a także z udziałem UW). Zaproponował wysunięcie wspólnego kandydata, którym byłby 
autorytet spoza świata polityki. Taka osoba musiałaby być zaakceptowana przez więk-
szość ugrupowań prawicowych. Jednocześnie Hall wykluczył możliwość kandydowania 
Lecha Wałęsy, jako osoby niepotrafiącej skonsolidować obozu posierpniowego”.339 Już 
w połowie stycznia 1994 r. rozmawiał na ten temat z szefem Unii Wolności, Tadeuszem 
Mazowieckim, wtedy jeszcze nie podając konkretnego nazwiska. Sam rozpoczął wstęp-
ne konsultacje ze Zbigniewem Brzezińskim, byłym doradcą prezydenta USA Cartera do 
spraw bezpieczeństwa narodowego, znanego ze swych antykomunistycznych przekonań. 
Brzeziński „emocjonalnie silnie związany z Polską, uważał się przede wszystkim za po-
lityka amerykańskiego i nie przyjął oferty, chociaż pewnie bliskiej jego sercu”340 – uważa 
Hall. Jak się później okazało podobne rozmowy sondażowe z tym politykiem prowadziła 
także Unia Wolności. Hall nie ustawał w poszukiwaniu kompromisowego kandydata i ko-
lejne rozmowy przeprowadził z ambasadorem Polski we Francji, profesorem Jerzym Łu-
kaszewskim, politologiem i prawnikiem, wykładowcą prawa na Uniwersytecie w Namur, 

338   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 282.
339   T. Bojarowicz, „Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 r.”, Toruń 2013 r., s. 305.
340   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 280.
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pracownikiem Kolegium Europejskiego. Profesor Łukaszewski był osobą znaną i cenioną 
w gremiach europejskich, jednak kompletnie nie znaną w kraju. Choć odmówił kandydo-
wania, zgodził się na przeprowadzenie przez Halla sondażu wśród polityków centropra-
wicowych co do odbioru jego kandydatury. Rozmówcy Halla wyrażali się z szacunkiem 
o profesorze, ale każdy z nich podkreślał nieznajomość jego osoby w kraju, a co za tym 
szło brak szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. W marcu 1994 r. na konferen-
cji prasowej wiceprezes SLCh, Artur Balazs, zaproponował Leszka Balcerowicza, jako 
kandydata obozu postsolidarnościowego. Jak sam zaznaczył, była to jego osobista inicja-
tywa, nie konsultowana ani z samym zainteresowanym, ani z partiami politycznymi. Zda-
niem Balazsa, „głównym atutem kandydatury Balcerowicza jest to, że mógłby go poprzeć 
cały obóz postsolidarnościowy, dlatego że jest to kandydat ponadpartyjny, nie związany 
z żadnym ugrupowaniem politycznym. Po drugie, Balcerowicz jest symbolem polskich 
reform gospodarczych podjętych w 1990 r.”341 Czy propozycja kandydatury Balcerowicza 
mogła zjednoczyć partie rozbitej centroprawicy? To raczej wątpliwe. Wiele krytycznych 
uwag pod adresem byłego wicepremiera mieli politycy ZChN i PC, nie mówiąc już o nie-
wielkich partyjkach skupionych w Sekretariacie Ugrupowań Centroprawicowych, które 
uważały Balcerowicza za tego, który wcielał zgubne dla polskiej gospodarki reformy. Ta 
propozycja nie przysporzyłaby zwolenników SLCh na wsi, gdzie reformy dały się od-
czuć raczej negatywnie, na co nikt nie był przygotowany. Co prawda, Balazs zastrzegł, że 
jest to jego autorski pomysł, który należy dyskutować, a większość działaczy stronnictwa 
raczej sceptycznie odnosiła się do tej propozycji. W tym czasie do dalszej „prezydenc-
kiej ofensywy” przystąpił Aleksander Hall, publikując broszurę „Zanim będzie za późno. 
Przed wyborami prezydenckimi”.342 Był on zdania, że nadchodzące wybory prezydenckie 
są szansą na zjednoczenie poważnej części obozu polskiej centroprawicy, co w przyszłości 
doprowadzi do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Pisał: „Jeśli zasadnicza część 
Polski posierpniowej skupi się wokół jednego kandydata, jest niemal 100% pewności, że 
znajdzie się on w drugiej turze wyborów, jeśli natomiast tych kandydatów będzie kilku (np. 
Unii Wolności, koalicji prawicowych, NSZZ »Solidarność«) jest wysoce prawdopodobne, 
że w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkają się przedstawiciele SLD i PSL”.343 
Hall doprowadza w sierpniu 1994 r., w willi Irminy i Adama Drzewieckich w Milanówku, 
do spotkania liderów najważniejszych partii opozycyjnych. Biorą w nim udział: Tadeusz 
Mazowiecki, Wiesław Chrzanowski, Jarosław Kaczyński, Artur Balazs oraz oczywiście 
Aleksander Hall. Tam po raz pierwszy pada, zgłoszona przez lidera Porozumienia Cen-
trum, kandydatura I Prezesa Sądu Najwyższego, profesora Adama Strzembosza. Zdaniem 
Halla, mimo iż wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do zasady, że jest potrzeb-
ny wspólny kandydat, to Kaczyński dał do zrozumienia, że jedynym takim jest właśnie 

341   „Artur Balazs proponuje”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 3(79), 1-31.03.1994 r.
342   A. Hall, „Za nim będzie za późno. Przed wyborami prezydenckimi”, Gdańsk 1994 r.
343   Tamże, s. 12
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Strzembosz. Zgromadzeni w Milanówku bardzo pozytywnie wypowiadali się o przymio-
tach profesora, jednak część z nich, jak Mazowiecki i Chrzanowski, raczej nie wierzyła  
w możliwość wygrania przez niego wyborów prezydenckich. Do tej propozycji przychy-
lał się natomiast Aleksander Hall i Artur Balazs. „Człowiek o kryształowej uczciwości, 
autorytet środowiska solidarnościowego w kręgach prawniczych, wiceminister sprawie-
dliwości w rządzie Mazowieckiego, mógł być dobrym kandydatem spokojnej, nie awan-
turniczej prawicy”344 – pisał Hall. Jesienią 1994 r. Mazowiecki i Chrzanowski wycofali się 
z rozmów o kandydaturze Strzembosza. Ten pierwszy oświadczył, że nie ma możliwości 
poparcia tej kandydatury przez Unię Wolności, gdyż bliższa jest im kandydatura Hanny 
Suchockiej czy też Andrzeja Zolla, ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Debata na temat wyłonienia wspólnego kandydata centroprawicy przetaczała się także 
przez ówczesne media. Zabiegi Aleksandra Halla i Artura Balazsa, którzy obstawali za 
wspólnym kandydatem całego obozu posierpniowego, skrytykował Bogusław Kowalski, 
prominentny członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, wchodzącego w skład 
Porozumienia 11 Listopada, a jednocześnie redaktor naczelny tygodnika „Myśl Pol-
ska”. W sierpniowym artykule „Szanse Porozumienia 11 Listopada” poddał on totalnej 
krytyce koncepcje polityków Partii Konserwatywnej i SLCh. Pisał w nim: „Propozycja 
Halla został też odrzucona przez liderów partii prawicowych tworzących Porozumienie  
11 Listopada i Przymierze dla Polski. Jan Zamoyski, prezes SND uczynił to w wywiadzie 
udzielonym »Myśli Polskiej«, a Mariusz Dzierżawski, wiceprezes UPR na łamach »Rzecz-
pospolitej«. Od współpracy z Unią Wolności odżegnali się Paweł Łączkowski i Romuald 
Szeremietiew, liderzy PChD i RdR, podpisując wspólną »Deklaracje dobrych intencji«. 
Wcześniej uczynili to na łamach »Słowa – Dziennika Katolickiego«: Janusz Korwin-Mik-
ke i Kazimierz Marcinkiewicz z ZChN. Koncepcja ta, zdaje się, mogła liczyć jedynie na 
przychylność PC (Kaczyński, Dorn), KK (Ujazdowski) i niektórych działaczy ZChN. Po-
litycy prawicowi wskazywali na zasadnicze różnice programowe, jakie dzielą ich koalicje 
od Unii Wolności”.345 Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, mimo że było ugrupowa-
niem niewielkim, to z wielką powagą odnosiło się do idei narodowo-demokratycznych, 
których było reprezentantem i spadkobiercą, nie dopuszczając do możliwości kompromisu 
z partiami nie podzielającymi jego założeń ideowych. Kowalski bardzo wyraźnie stwier-
dzał, że przyczyną klęski w wyborach w 1993 r. nie było tylko rozdrobnienie komitetów 
wyborczych, ale przede wszystkim brak refleksji nad ideami, jakie powinny przyświecać 
odbudowującej się w tym czasie polskiej centroprawicy: „Ciągle nie ma rzeczowej dys-
kusji programowej. Elity solidarnościowe nie dość, że do błędów się nie przyznały, to  
w ogóle nie prowadzą żadnej refleksji ideowo-koncepcyjnej. A to oznacza, że jeśli po-
nownie doszłyby do władzy, powtarzałyby w polityce państwa to, co robiłyby poprzednio. 
Czy w imię tego warto się jednoczyć? Czy warto im pomagać w powrocie do władzy? 

344   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 282.
345   „Szanse Porozumienia 11 Listopada”, „Myśl Polska”, 28.08.1994 r.
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Spoiwem obozu posierpniowego miałaby być wspólna przeszłość. Ale słusznie pyta An-
drzej Romanowski w »Gazecie Wyborczej«, co może łączyć Unię Wolności ze Stronnic-
twem Narodowo-Demokratycznym? Wszak to są zupełnie inne wizje narodu i państwa, 
ale i odmienna tradycja. (…) Musimy dążyć do odsunięcia od władzy lewicowych sił 
starego porządku, ale nie przez rezygnację z własnej tożsamości i nie w imię powtarzania 
starych błędów solidarnościowych ekip. Trzeba szukać innej drogi”.346 Bogusław Kowal-
ski, który był wyrazicielem poglądów jednego ze stronnictw tworzących PJL, był zdania,  
iż wspólnego kandydata na urząd prezydencki powinni wyłonić politycy dwóch bloków 
centroprawicowych, tego, którego on był reprezentantem oraz Przymierza dla Polski, ale 
– jego zdaniem – nie należało robić nic na siłę. Uważał, że „koncepcja obozu polity-
ki polskiej obejmuje oba bloki prawicowe. Partiom Przymierza dla Polski powinno od-
powiadać oparcie wspólnej taktyki politycznej i programu o zasadę realizacji interesów 
narodowych. Dlatego kandydata należy szukać wspólnie i wspólnie go popierać. Gdyby 
jednak z jakichś partykularnych względów nie było to możliwe, Porozumienie powinno 
zdecydować na samodzielną akcję”.347 W możliwość wyłonienia kandydata całego obo-
zu solidarnościowego nie wierzyli zbytnio nawet publicyści związani z umiarkowaną 
prawicą. Piotr Zaremba we wrześniu 1994 r., czyli jeszcze przeszło rok przed wyborami 
prezydenckimi, wieszczył na łamach „Życia Warszawy”, że rozmowy z Unią Wolności 
nie przyniosą rezultatów, gdyż przeważa wśród jej kierownictwa wola wystawienia lewi-
cowego Jacka Kuronia: „Na prawicy też zanikają resztki gotowości kompromisu – lider 
Partii Konserwatywnej, Aleksander Hall staje się z wolna głosem wołającym na pusz-
czy. Kampania konstytucyjna »Solidarności« i energiczna akcja UPR przeciw współpracy 
ugrupowań prawicowych z UW wykreowały nową jakość. Prawdziwa czy domniemana 
kompromisowość Jarosława Kaczyńskiego, Wiesława Chrzanowskiego czy Kazimierza 
Ujazdowskiego spotkała się z repliką ludzi, dla których pryncypialna antyunijność jest 
głównym sposobem określania swego miejsca na mapie politycznej. (…) Jeśli Wałęsie 
uda się pozyskać »S«, będzie miał prawicę na politycznej patelni. Nie zdoła ona wówczas 
wystawić własnego kandydata – czyż pokuszą się oto chronicznie między sobą skłóce-
ni liderzy UPR, Przymierza dla Polski i Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych? 
Tym bardziej nikt nie rzuci wówczas pomysłu porozumienia z Unią – Wałęsa zasłużony  
w utrwalaniu pozycji peerelowskich fachowców, sięgnie przecież w takim przypadku 
ochoczo po antygrubokreskową siekierę”.348 

Drogi porozumienia szukali liderzy części ugrupowań Porozumienia 11 Listopada.  
W tym okresie, na kanwie przygotowań do wyborów prezydenckich, zacieśniła się 
współpraca pomiędzy liderami Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Ludowo-Chrześci-
jańskiego. Balazs i Hall byli cały czas zdania, że trzeba wystawić wspólnego kandydata 

346   „Szanse Porozumienia 11 Listopada”, „Myśl Polska”, 28.08.1994 r.
347   Tamże.
348   „Na posierpniowego kandydata już za późno”, „Życie Warszawy”, 10-11.09.1994 r.
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większości ugrupowań centroprawicowych. „SLCh będzie popierała taką kandydaturę na 
prezydenta, którego wybór przeciwstawiłby się tendencji zapoczątkowanej wyborami par-
lamentarnymi w ubiegłym roku. Może to zrobić tylko zjednoczony obóz prawicy. Dlatego 
będziemy szukali takiego kandydata, który byłby do przyjęcia przez wszystkie te ugrupo-
wania. Dziś wymienia się kilku poważnych kandydatów na prezydenta Polski. Należy do 
nich zaliczyć m.in. osobę, którą zgłosiłem, mianowicie profesora Leszka Balcerowicza. 
Kandydaturę tę podtrzymuję. Należy do nich pani Suchocka, panowie Strzembosz i Zoll. 
Chodzi o to, by kandydat na prezydenta miał jak największy wspólny mianownik dla sze-
rokiej opcji politycznej sił prawicowych. Takiego kandydata będzie wspierało SLCh”349 
– tłumaczył Balazs. W podobny sposób wypowiadał się Aleksander Hall, który na łamach 
opiniotwórczych mediów toczył swoista batalię o wyłonienie wspólnego dla większości 
ugrupowań centroprawicowych kandydata na prezydenta. O zbliżających się wyborach 
pisał: „Wybór jest następujący: albo siły Polski posierpniowej zdobędą się na wsunięcie 
wspólnej kandydatury i wówczas są duże szanse, że wygrają wybory prezydenckie, albo 
też w XXI wiek wprowadzą nas rządy formacji wywodzącej swój rodowód ze starego 
systemu”.350 Obaj politycy zdawali sobie sprawę, że wyłonienie wspólnego wielu partiom 
i partyjkom kandydata to rzecz wydawałoby się czasami niemożliwa. Interesy poszcze-
gólnych ugrupowań, które uważały, że kandydat związany z ich formacją to ten najlep-
szy i jedyny, ambicje liderów, czasami całkiem niezrozumiałe, ale też ideowe różnice, 
które dzieliły te liczne środowiska centroprawicowe. A z drugiej strony świadomość, że 
brak porozumienia doprowadzi do klęski i umocni układ postkomunistyczny. „Myślmy  
o przyszłości – apelował. – Niech sojusze i linie podziałów będą konsekwencją wyborów 
programowych i rzeczywistych interesów, a nie historycznych już podziałów. Gdzie zresz-
tą jest obóz Polski posierpniowej? Czyż nie podzielił się wielokrotnie? Co dzisiaj łączy 
politycznie zwolenników Unii Wolności i Porozumienia Centrum? Jacek Kuroń o prawicy 
mówi jako o »politycznych bankrutach«. Kilku liderów, niedużych zresztą ugrupowań cen-
troprawicowych stwierdza, że porozumienie z Unią Wolności w wyborach prezydenckich 
byłoby z ich strony wielką ofiarą, którą są skłonni złożyć tylko w ostateczności. Odpowia-
dam – to prawda, nie ma dzisiaj obozu Polski posierpniowej, podzielił się w marnym stylu. 
(…) Problem jednak w tym, że obóz spadkobierców PRL istnieje naprawdę. Ma władze  
i jeśli nie nastąpi porozumienie jego przeciwników – po wyborach prezydenckich – ugrun-
tuje ją”.351 Do takich samych konkluzji dochodził Artur Balazs: „Jeśli prawica wystawi  
w wyborach prezydenckich kilku kandydatów, to przegra je w kompromitujący sposób,  
a dotychczasowy układ sił politycznych utrzyma się przez wiele lat. Jest to istotne ostrze-
żenie, które kieruję do sił prawicowych. Jeśli prawica nie wyciągnie wniosków z wybo-
rów do Sejmu i Senatu oraz z wyborów samorządowych i nie wzniesie się ponad podziały  

349   „Nie wolno tworzyć miraży”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 8(84), 1-31.08.1994 r.
350   A. Hall, „Przed kampania prezydencką”, „Rzeczpospolita”, 5.09.1994 r.
351   Tamże.
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i własne ambicje, to przegra wybory prezydenckie”.352 Hall wraz z Balazsem coraz bar-
dziej przychylali się do kandydatury Adama Strzembosza, mocno lansowanej przez Jaro-
sława Kaczyńskiego. 

14 stycznia przedstawiciele dziesięciu ugrupowań centroprawicowych – wchodzących 
w skład Porozumienia dla Polski (ZChN, Koalicja Konserwatywna, Porozumienie Cen-
trum, Ruch dla Rzeczypospolitej, Porozumienie Ludowe) oraz Porozumienia 11 Listopada 
(Partia Konserwatywna, SLCh, Unia Polityki Realnej, Partia Chrześcijańskich Demokra-
tów, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne) – zadeklarowali wolę dalszej współpracy 
i działań mających na celu utworzenie wspólnego ugrupowania, które wystawiłoby kan-
dydata na urząd prezydenta RP, a później wspólne listy do Sejmu i Senatu. „Koniecz-
ne jest utworzenie jednego politycznego obozu prawicy, skupionego wokół wspólnego 
programu politycznego, stanowiącego alternatywę dla wszelkich tendencji lewicowych, 
bez względu na ich rodowód historyczny. Podstawą wspólnego programu jest pogląd, że 
Polska nie może być dłużej terenem socjalistycznych eksperymentów, a fundamentem 
społecznego ładu, siły i stabilności państwa jest wolność, własność i szacunek dla narodo-
wych tradycji”353 – głosiły Wspólne Zasady Programowe przyjęte przez szefów partii cen-
troprawicowych na spotkaniu w Warszawie. Wydawało się, że ta „narada programowa”, 
bo tak określano spotkanie 14 stycznia, będzie stanowiła pewien przełom w jednoczeniu 
biorących  w niej ugrupowań, a już na pewno będzie krokiem milowym pozwalającym 
na wysuniecie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich. Tak się jednak nie sta-
ło. Kilka tygodni po spotkaniu chęć kandydowania ogłosił szef Unii Polityki Realnej,  
Janusz Korwin-Mikke. Oczywiście swojej kandydatury nie uzgodnił z żadnym z innych 
ugrupowań, czym poddał w wątpliwość szczerość intencji przyjętych Wspólnych Zasad 
Programowych. Wolę dalszego ścisłego współdziałania i wystawienia wspólnego kandy-
data potwierdziło ostatecznie Porozumienie Centrum, SLCh, Partia Konserwatywna, Ko-
alicja Konserwatywna i Porozumienie Ludowe. 

W marcu 1995 r. profesor Strzembosz ogłasza, że będzie startował w wyborach prezy-
denckich. Kwietniowy, pierwszy sondaż CBOS dawał mu 11% poparcia, co na początek 
kampanii wyborczej było wynikiem zachęcającym. 12 kwietnia liderzy pięciu stronnictw: 
Kazimierz Ujazdowski (KK), Aleksander Hall (PK), Gabriel Janowski (PSL-Porozumie-
nie Ludowe), Jarosław Kaczyński (PC) i Artur Balazs (SLCh) podpisują deklaracje skiero-
waną do członków reprezentowanych przez nich partii, w której stwierdzają: „W poczuciu 
odpowiedzialności za dokonujące się zmiany ustrojowe  i społeczne oraz świadomi roli 
osoby i Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uważamy, że Polsce potrzebna jest 
nowa wizja prezydentury, która czynnie przeciwstawi się procesom rekomunizacji kraju. 
Uważamy, że gwarantem takiej linii politycznej prezydentury jest osoba profesora Adama 

352   „Nie wolno tworzyć miraży”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 8(84), 1-31.08.1994 r.
353   „Wspólne Zasady Programowe”, Warszawa, 14.01.1995 r.
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Strzembosza”.354 W piśmie wzywano członków stronnictw do tworzenia terenowych ko-
mitetów wyborczych popierających kandydata oraz szukania lokalnych autorytetów, które 
mogłyby udzielić poparcia profesorowi Strzemboszowi.

Profesor Strzembosz swój start w wyborach prezydenckich tak uzasadniał dziennika-
rzowi „Pisma Ludowo-Chrześcijańskiego”: „Zdecydowałem się na kandydowanie, ponie-
waż mnie przekonano, że jest to moim obowiązkiem. To może brzmi szumnie, ale tak jest 
w rzeczywistości. (…) Uważam, że człowiek powinien podejmować obowiązki znacznie 
przekraczające jego interesy. W takiej tradycji byłem wychowywany i dlatego zdecydo-
wałem się kandydować, choć nie jest to zgodne z moim osobistym interesem, jak również 
mojej rodziny, która bardzo energicznie się temu sprzeciwiała”.355 Kim był kandydat na 
najwyższy urząd w państwie, z jakiego pochodził środowiska, jaką miał wizje państwa?

Adam Strzembosz urodził się w 1930 r. Tuż po wojnie zaangażował się w działal-
ność harcerską, ale drużyna, do której należał została zlikwidowana przez komunistów, 
którzy w drugiej połowie lat czterdziestych przejmowali harcerstwo i modelowali je 
na wzór sowiecki. Po maturze rozpoczął studia prawnicze, specjalizując się w prawie 
międzynarodowym, a po odwilży 1956 r. i przejęciu władzy przez Władysława Gomuł-
kę rozpoczął aplikację sędziowską. Włączył się też w próbę odbudowy niezależnego 
harcerstwa, z czego dość szybko zrezygnował, gdyż komunistyczne władze nie prze-
widywały możliwości działalności skautingu opartego na wartościach chrześcijańskich  
i patriotycznych. Nie uległ także naciskom, aby wstąpić do PZPR lub któregoś ze stron-
nictw satelickich. Komunizm zawsze uważał za sprzeczny ze swoim systemem wartości 
zaszczepionym w rodzinnym domu. Po sierpniu 1980 r. włączył się w budowę NSZZ 
„Solidarność” w sądownictwie, co nie było rzeczą łatwą, gdyż to środowisko było szcze-
gólnie upartyjnione i podległe władzy. Jako reprezentant środowiska sędziowskiego, 
był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, a także wiceprzewodniczącym 
Krajowej Komisji Rewizyjnej związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grud-
nia 1981 r. jego dotychczasowa działalność związkowa nie umknęła uwagi władzy. Już 
pięć dni po wprowadzeniu stanu wojennego został odwołany ze stanowiska sędziego,  
a następnie zwolniony z pracy w Instytucie Badania Prawa Sądowego. W marcu 1982 r.  
pracę zaproponowały mu władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kie-
rował katedrą prawa karnego, a w 1986 r. został profesorem tej uczelni. Brał udział  
w obradach „okrągłego stołu”, gdzie współprzewodniczył ze strony opozycyjnej zespo-
łowi zajmującemu się reformą prawa i sądów. Od 1988 był członkiem Komitetu Oby-
watelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, w którym kierował Komisją 
Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości. Jednak w trakcie budowy list wyborczych przed 
wyborami kontraktowymi w 1989 r.  odmówił – wraz z Aleksandrem Hallem, Tade-
uszem Mazowieckim i Janem Olszewskim – kandydowania w wyborach, nie zgadzając 

354   „List do członków pięciu partii politycznych”, Warszawa, 12.04.1995 r.; z archiwum I. Niewiarowskiego.
355   „Chcę przywrócić państwo polskim rodzinom”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 8(84), 1-30.04.1995 r.
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się na ustalenia przyjęte przez obóz „Solidarności” dotyczące tylko częściowo wolnych 
wyborów do Sejmu. Po objęciu urzędu premiera przez Tadeusza Mazowieckiego we 
wrześniu 1989 r. przyjął tekę wiceministra sprawiedliwości, jednak już wiosną 1990 
zrezygnował z niej, protestując w ten sposób przeciw zbyt powolnym zmianom perso-
nalnym w wymiarze sprawiedliwości i obsadzeniu najważniejszych w nim stanowisk 
przez osoby związane z poprzednim systemem władzy. W lipcu 1990 r. został powołany 
na stanowisko I Prezesa Sadu Najwyższego. Profesor Strzembosz dokonał wymiany 
większości składu sędziowskiego, pozostawiając jedynie tych, którzy w przeszłości nie 
byli uwikłani w procesy polityczne, zatrudniając specjalistów od prawa cywilnego. Jako 
I Prezes Sadu Najwyższego wniósł kilkadziesiąt rewizji nadzwyczajnych od wyroków 
wydanych w latach 1956-1989 w sprawach politycznych. Był współautorem ustawy, 
która umożliwiała unieważnienie wyroków za działalność niepodległościową. 

Tak w materiałach wyborczych charakteryzowało go SLCh w Koninie: „Jako kandydat 
na prezydenta za najpilniejsze sprawy do rozwiązania uważa problemy polskich rodzin 
– alkoholizm, bezrobocie i brak mieszkań. Podkreśla konieczność stworzenia w Polsce 
systemu prawa, które choć jednakowe dla wszystkich będzie przyjazne uczciwemu oby-
watelowi i prawdziwie dotkliwe dla tych, którzy je łamią. Uważa, że zbytnia pobłażli-
wość przynosi czasem więcej szkody niż surowa, ale sprawiedliwa kara. Jego zdaniem, 
prezydent powinien mieć zapisaną w konstytucji pozycje dostatecznie mocną, by w ra-
zie potrzeby, np. rozpadu lub znacznego osłabienia władz państwowych, mógł zadziałać 
szybko i skutecznie. Natomiast na co dzień powinien godzić w przypadkach większych 
konfliktów oraz być nauczycielem i wzorcem demokratycznego prawa, z którego nikt 
nigdy nie powinien czynić narzędzia walki politycznej. Kandydat na Prezydenta RP musi 
być mężem stanu. Musi też mieć wizję państwa i sposób rozwiązywania najważniejszych 
problemów współczesnej Polski. Polacy potrzebują prezydenta uczciwego i mądrego,  
a nie karierowicza, nieodpowiedzialnego i kierującego się interesem własnym lub partii, 
która go popiera. Jeśli chcemy prezydenta kierującego się zasadami autentycznej służby 
społecznej, który przywróci naszemu państwu autorytet, a urzędowi prezydenta powagę 
i godność poprzyjmy jesienią 1995 r. prof. Adama Strzembosza – kandydata polskich ro-
dzin”.356 W artykule „Chcę przywrócić państwo polskim rodzinom” Adam Strzembosz 
przedstawiał swój program wyborczy: „O Polsce myślę jako o rodzinie, w której wszyscy 
w naturalny sposób byliby otaczani troską i opieką oraz sami odpowiadaliby za siebie, 
za własne życie i za to, co zrobili dla innych. Ci którzy myślą jak ja dążą do zmian nie 
tylko w ustawodawstwie i umocnieniu pozycji Polski w świecie, ale przede wszystkim 
chcą zmiany atmosfery naszego życia publicznego, uzdrowienia naszego państwa. Dzisiaj  
w wielu ministerstwach i urzędach rządzi prywata, egoistyczny interes nie tylko pojedyn-
czych osób. Bywa, że całych resortów! Tego rodzaju sytuacja nie może być tolerowana. 

356   „Kandydat polskich rodzin na prezydenta RP”, materiał wyborczy Zarządu Wojewódzkiego SLCh w Koninie, 1995 r. 
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Również nie może być przyzwolenia na korupcję w urzędach. Polska nie może należeć 
do „rzeczpospolitej” kolesiów, bo to jest groźne. Nie może należeć do kombinatorów, do 
zorganizowanych przestępców, ani do nieustannie wojujących ze sobą na górze polityków. 
Ona powinna należeć do uczciwie żyjących polskich rodzin. Im właśnie chcę przywró-
cić nasze państwo”.357 Adam Strzembosz w swojej kampanii wyborczej odwoływał się 
do polskich rodzin, katolickiej nauki społecznej oraz naprawienia krzywd wyrządzonych 
przez państwo komunistyczne, szczególnie  w zakresie bezprawnego zaboru ziemi i ma-
jątku małych i średnich przedsiębiorstw. Postulaty naprawy tej niesprawiedliwości były 
zaczerpnięte z programu Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, które od początku swo-
jej działalności zwracało uwagę na konieczność przeprowadzenia reprywatyzacji, postu-
lując zwrot zagarniętej ziemi z rezerw Skarbu Państwa, czyli ziemi popegeerowskiej, zde-
wastowanych młynów, zakładów pracy, które dzięki przejęciu przez nowych właścicieli  
i korzystnej polityce kredytowej państwa, mogłyby na nowo stanąć na nogi i funkcjono-
wać. „Mój program, to program budowy nowoczesnego państwa, otwartego na świat, na 
Europę, państwa, które jednocześnie chce zachować to, co jest w nim najwartościowsze: 
nie tylko chrześcijaństwo i wartości z niego wyrastające, nie tylko naszą indywidualną 
kulturę i poczucie jej ciągłości, ale przede wszystkim nadal jeszcze spójną rodzinę. Ona 
była i jest oparciem dla prawie każdego Polaka. Także chrześcijaństwo! Może właśnie 
dlatego przetrwaliśmy”358 – pisał w artykule. 

Przewodniczącym Komitetu Wyborczego Strzembosza został profesor Wojciech Rosz-
kowski, historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 
autor m.in. „Najnowszej historii Polski 1918-1980”, wydanej po raz pierwszy w dru-
gim obiegu pod pseudonimem Andrzej Albert. Roszkowski, z racji swej pozycji nauko-
wej i działalności opozycyjnej, był cenioną i znaną postacią. Poproszony przez redakcję 
„Rzeczpospolitej” o napisanie uwag dotyczących zaangażowania w kampanię prezy-
dencką profesora Strzembosza, tak uzasadniał swój wybór: „Po pierwsze, możliwa jest 
Polska postkomunistyczna, w której formalne instytucje demokratyczne i wolnorynkowe 
służyć będą za parawan działalności cwaniaków bez skrupułów posiadających najlepsze 
»dojścia«. Za uśmiechniętą fasadą formacji postkomunistycznych już przebierają noga-
mi ludzie bez tożsamości, bez godności, pragnących brać, nic nie dając. (…) Po drugie, 
możliwa jest PRL-bis, a więc kontynuacja dzisiejszej sytuacji, w której wszystko zostało 
zamazane, a dobre i złe łotry wspólnie ucztują na oczach skołowanego tłumu. W moim 
przekonaniu Polska prezydenta Kwaśniewskiego oznacza najprawdopodobniej scenariusz 
pierwszy. Polska prezydenta Zielińskiego [kandydat lewicowej Unii Pracy], Kuronia lub 
Wałęsy to chyba scenariusz drugi. (…) Wierzę, że możliwa jest trzecia Polska, Polska wy-
korzystanych szans i możliwości. Taki scenariusz wymaga prezydenta spoza dotychczaso-
wych układów politycznych, kompetentnego w kwestiach prawa, głęboko przywiązanego 

357   „Chcę przywrócić państwo polskim rodzinom”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 8(84), 1-30.04.1995 r.
358   Tamże.
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do zasad moralnych, godnego zaufania, poważnego reprezentanta społeczeństwa na ze-
wnątrz, a także człowieka nie kierującego się osobistą próżnością. Z liczących się dziś 
w Polsce kandydatów warunki te spełnia – moim zdaniem – najlepiej profesor Adam 
Strzembosz”.359 Roszkowski trafnie ocenił ówczesną sytuację polityczną, jak i szanse 
popieranego przez niego kandydata. Był zdania, iż wobec dużej zmienności poglądów  
i sympatii polskiego wyborcy w dopiero co stawiającej pierwsze kroki demokracji, potrze-
ba wytrwałej i systematycznej pracy. Różnice w sondażach i badaniach opinii publicznej 
wynikają przede wszystkim z pojawiania się nowych kandydatur i bardzo dużej grupy wy-
borców, którzy nie są zdecydowani na kogo oddać głos i po prostu nie znają kandydatów. 
Zdaniem Roszkowskiego, systematyczność pracy kandydata może przyczynić się do jego 
pozytywnego wyniku: „Strzembosz nadal zachowuje spore rezerwy popularności, wiele 
jeździ po kraju, stopniowo buduje sobie zaplecze polityczne, a także, co ważne, wykazu-
je ogromnie dużo energii, zdecydowania, zimnej krwi, cierpliwości oraz pogody ducha, 
zjednujących mu sympatię i zaufanie osób, które go bliżej poznają. W wyścigu do urzędu 
prezydenckiego czeka nas jeszcze wiele etapów i wiele zmian. Z pewnością nie ma powo-
dów do euforii, ale przestrzegałbym przed pesymizmem. Na właściwy wybór jest jeszcze 
czas. Ważna jest tylko świadomość, że nie wykorzystane możliwości zawsze się mszczą. 
Tak jak w brydżu, zmarnowana karta odstręcza los w następnym rozdaniu”.360 Słowa na-
pisane przez Wojciecha Roszkowskiego były wyważoną, realną oceną szans wyborczych 
profesora Strzembosza, jednak wydarzenia polityczne, jakie rozegrały się  latem 1995 r., 
sprawiły, iż kandydat stał się ową „zmarnowaną kartą”. 

Zaangażowanie Strzembosza w kampanię wyborczą było bardzo duże. Będąc w jej 
trakcie na urlopie bezpłatnym, jeździł po kraju i spotykał się z ludźmi. W kampanii 
pomagały mu lokalne struktury Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, a centrala 
partii opracowała „Instrukcję w sprawie tworzenia komitetów poparcia wyboru Adama 
Strzembosza na urząd Prezydenta RP”. Politycy SLCh uważali, że gdzie tylko można 
należy przejmować inicjatywę tworzenia komitetów „w formule obywatelskiej, umoż-
liwiającej zaangażowanie się w kampanię wyborczą, oprócz osób reprezentatywnych 
dla 5 ugrupowań popierających profesora Adama Strzembosza (KK, PC, PK, PSL-PL, 
SLCh), jak najszerszej grupy organizacji politycznych, społecznych, zawodowych oraz 
znanych osobistości”.361 Lokalne komitety organizowały spotkania w terenie, tak było 
m.in. w Koninie, który kandydat na najwyższy urząd w państwie odwiedził 16 lipca 
1995 r. „Żadne reformy nie będą możliwe dopóki nie rozprawimy się z republiką kolesi. 
Prezydent nie ma wielkich szans, jeśli przyjdzie mu pracować z obecnym parlamentem. 
Konieczne są nowe wybory, które zmienią scenę polityczną”362 – deklarował zebranym 

359   „Dlaczego Strzembosz”, „Rzeczpospolita”, 25.06.1995 r.
360   Tamże.
361   „ Instrukcja w sprawie tworzenia komitetów poparcia wyboru Adama Strzembosza na urząd Prezydenta RP”,  

Warszawa, kwiecień 1995 r.
362   „Strzembosz w Koninie”, „Gazeta Poznańska”, 17.07.1995 r.
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mieszkańcom Konina. Jak relacjonowała lokalna gazeta, ludzie szczelnie wypełniali 
salę w Urzędzie Miejskim, gdzie odbywało się spotkanie, m.in. zapewne dlatego, że był 
to pierwszy kandydat na prezydenta, który odwiedził Konin. 

Profesor Strzembosz zdawał obie sprawę, że szanse powodzenia w kampanii wybor-
czej zależały od poparcia jego osoby przez znaczące środowiska społeczne i polityczne. 
Takim był NSZZ „Solidarność”. Swoje przywiązanie do ideałów prezentowanych przez 
„Solidarność”, w tym do związkowego projektu konstytucji, przedstawił w liście do obra-
dujących w dniach 8-10 czerwca 1995 r. na VII Krajowym Zjeździe Delegatów: „Model 
państwa jest więc w tej chwili sprawą podstawową. Model państwa zarysowany w soli-
darnościowym projekcie konstytucji gwarantuje partnerski ustrój społeczny,  w którym 
państwo silne jest siłą takich organizacji, jak nasz Związek. Podstawą wolności obywatel-
skich, suwerenności obywatela wobec państwa jest własność prywatna. Dlatego właśnie 
wdrożenie projektu uwłaszczenia społeczeństwa traktuję jako najważniejsze, podstawowe 
wręcz zadanie na najbliższe lata. Program Związku dotyczący tej sprawy jest dobrym 
przykładem zrozumienia tej fundamentalnej prawdy. Wszyscy wiemy o co chodzi lu-
dziom pracy w Polsce. Obawiamy się o bezpieczeństwo zatrudnienia, o to, by zarobki nie 
spadały poniżej poziomu niezbędnego do godnego życia, obawiamy się o jakość ochrony 
zdrowia i o gwarancje spokojnej starości”.363 Mimo tej deklaracji, zapewniającej reali-
zację związkowych projektów konstytucji powszechnego uwłaszczenia obywateli, nowo 
wybrane władze „Solidarności” na czele z Marianem Krzaklewskim nie podjęły żadnych 
wiążących decyzji w sprawie poparcia kandydata 5 stronnictw. Przewodniczący związ-
ku był zdania, że należy wyłonić kandydata z polityków, którzy poddali się weryfikacji  
w ramach Konwentu św. Katarzyny.

Adam Strzembosz był pierwszym kandydatem prawicy wysuniętym przez kilka stron-
nictw. Wysunięcie jego kandydatury wpłynęło na decyzję władz Unii Wolności, które były 
zdania, iż będzie on odbierał centroprawicowy elektorat Hannie Suchockiej, którą ewen-
tualnie widziano jako kandydatkę szerokiego obozu solidarnościowego. W Unii nastąpiła 
radykalizacja nastrojów i przeważyła opinia, że należy walczyć o elektorat centrolewico-
wy, co poskutkowało wysunięciem kandydatury Jacka Kuronia, jednoznacznie kojarzo-
nego z frakcją lewicowa w tej partii, ale jednocześnie dość popularnego i powszechnie 
rozpoznawalnego. Optymalnego kandydata dla całej centroprawicy zamierzało znaleźć 
gremium polityków funkcjonujące pod nazwą „Konwentu św. Katarzyny”, który zbierał 
się w warszawskiej parafii pod jej wezwaniem, a któremu patronował proboszcz, ks. Józef 
Maj. Powstały w listopadzie Konwent był na początku forum dyskusji i integracji różnych 
ugrupowań, a wiosną 1995 r. podjął działania mające wyłonić wspólnego kandydata na 
prezydenta. Powagi Konwentowi dodawał fakt, iż w jego skład, prócz planktonu partii 
centroprawicowych, wchodzili przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, czyli jedynej realnej 

363   List Adama Strzembosza do delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność”; z archiwum I. Niewiarowskiego.
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siły plasującej się na po prawej stronie sceny politycznej. Determinacja gospodarza parafii 
św. Katarzyny była godna podziwu, gdyż on sam zdawał sobie sprawę, że „nawet oso-
by bardziej interesujące się życiem publicznym gubią się w identyfikacji ponad 20 grup  
i środowisk uznających się za prawicowe”.364 Spotykających się w piwnicy parafii liderów 
ugrupowań już od samego początku dzieliło wiele. Jak oceniał to obserwujący prawicowe 
zmagania socjolog, profesor Jacek Kurczewski, „na razie prawicę dzieli stosunek do Unii 
Wolności, PSL i „Solidarności”, Adama Strzembosza i Lecha Wałęsy, NATO i wolnego 
rynku, systemu sprawowania władzy i kwestii integracji z Zachodem, a nawet… pojmo-
wania wartości chrześcijańskich”.365

Przedstawiciele Konwentu zaprosili chętnych do startu w wyborach prezydenckich 
kandydatów i zaproponowali im poddanie się weryfikacji przeprowadzonej przez śro-
dowiska wchodzące w jego skład, ze szczególnym uwzględnieniem głosu przedstawi-
ciela „Solidarności”. W tym czasie na scenie politycznej zaczęli pojawiać się kolejni 
liderzy różnych środowisk centroprawicowych, którzy mieli aspirację do objęcia naj-
wyższego urzędu. Swoje kandydatury pod ocenę przedstawicieli Konwentu zgłosili: 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Moczulski, Jan Olszewski i Jan Parys. Ten ostatni 
bardzo szybko zrezygnował z kandydowania. Przez kilka tygodni członkowie Konwen-
tu dyskutowali i przesłuchiwali kandydatów. Przeprowadzono sondażowe głosowanie,  
a o ostatecznym ustaleniu kandydata na prezydenta rozmawiał ksiądz Józef Maj z prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarność” Marianem Krzaklewskim. Nie ujawniono jednak 
wyników głosowania i nie zakończono procedury wyboru, zlecając Ośrodkowi Prac 
Społeczno-Zawodowych związanemu z „Solidarnością” przeprowadzenie badań prefe-
rencji kandydatów wśród wyborców. Przedłużające się prace Konwentu św. Katarzyny 
w praktyce kompromitowały ideę wyłonienia wspólnego kandydata, tym bardziej że 
procedurze tej nie poddał się Adam Strzembosz i bądź co bądź utożsamiany z prawicą 
Janusz Korwin-Mikke. Politycy związani z Konwentem byli zdania, iż jest to najpoważ-
niejsze gremium polskiej prawicy mogące wyłonić wspólnego kandydata: „Konwent 
św. Katarzyny już od wielu miesięcy był najpoważniejszą integracyjną platformą partii 
i środowisk o charakterze solidarnościowym, niepodległościowym, chrześcijańsko-de-
mokratycznym, narodowym i ludowym. W tym czasie skupiał większość obozu solidar-
nościowo-niepodległościowego”366 – zapewniał Andrzej Anusz, były poseł Porozumie-
nia Centrum, w tym czasie szef niewielkiej partii Zjednoczenie Polskie. 

Trudno jednak zgodzić się z tym zdaniem, gdyż poza Konwentem były najbardziej zna-
ne partie opozycyjne, jak. m.in.: ZChN, PC, SLCh, PK, UPR. Wciąż nie było wiadomo, jak 
zachowa się obecny prezydent, Lech Wałęsa, który nadal sondował możliwości poparcia 
jego kandydatury przez stronnictwa centroprawicowe, cały ten czas nie przesądzając, czy 

364   „Nabożeństwo majowe”, „Wprost” nr 20, 14.05.95 r.
365   Tamże.
366   A. Anusz, „Osobista historia PC”, Warszawa 2007 r., s. 279.
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zgłosi swoja kandydaturę. W przypadku Wałęsy trzeba było się liczyć z bardzo dużym 
elektoratem negatywnym. Było jasne, że nie poprze go lewica mająca swojego kandydata 
w osobie Aleksandra Kwaśniewskiego. Centroprawica próbowała wyłonić własnych kan-
dydatów, a najlepiej jednego, wspólnego, który dawałby szanse walki z silnym kandydatem 
postkomunistów. Mimo nauczki wyborczej z 19 września 1993 r. było widać, że lekcja ta 
nie wpłynęła na liderów partii centroprawicowych przedstawiających co rusz to nowych 
pretendentów do prezydenckiego urzędu. Jak już wspomniałem wyżej, do Konwentu zo-
stała zgłoszona Hanna Gronkiewicz-Waltz, co było rezultatem wysunięcia jej kandydatury 
przez Zjednoczenie Polskie i Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy.367  W po-
łowie czerwca jej kandydatura została oficjalnie ogłoszona opinii publicznej. W tym czasie 
Hanna Gronkiewicz-Waltz była osobą stosunkowo rozpoznawalną publicznie, gdyż pełniła 
funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem jednego z politycznych promo-
torów kandydatki, Andrzeja Anusza, „jej polityczne zalety – jest postrzegana jako osoba 
niezależna, ale i opozycyjna wobec układu postkomunistycznego, związana z Kościołem, 
dobrze notowana na Zachodzie, ma dobre kontakty z »Solidarnością«, zdobyła uznanie za 
swoją fachowość – powodowały, że, naszym zdaniem, miała największe szanse połączyć 
antykomunistycznych zwolenników z przeciwnikami Lecha Wałęsy, a także mogła liczyć 
na poparcie części wyborców Unii Wolności”.368 Gronkiewicz-Waltz zabiegała praktycz-
nie o ten sam elektorat co profesor Strzembosz. Sytuacja zaczęła się komplikować także  
w samym sztabie wyborczym Strzembosza, a wcześniejsza koalicja partii popierających 
jego kandydaturę poczęła się sypać. Późną wiosną doszło do konfliktu działaczy Porozu-
mienia Centrum, stanowiących trzon jego sztabu wyborczego, z kandydatem. Tę żenującą 
sytuację tak opisuje Aleksander Hall: „Pewnego wieczoru w lokalu PC przy Puławskiej 
byłem świadkiem sceny, której nie zapomnę. Profesor Adam Strzembosz, zwykle bardzo 
uprzejmy i grzeczny w stosunku do ludzi, podniesionym głosem żądał wydania zebranych 
przez PC podpisów pod jego nazwiskiem. Spotkał się z odmowa ze strony Przemysła-
wa Gosiewskiego, twierdzącego, że otrzymał w tej sprawie kategoryczny zakaz Ludwika 
Dorna, wiceprzewodniczącego partii do spraw organizacyjnych. Rozmowa przyjęła bardzo 
nieprzyjemny obrót, a w jej trakcie Adam Strzembosz usiłował wyszarpnąć listy z pod-
pisami z rąk Gosiewskiego. Nie pamiętam z jakim skutkiem”.369 Opisywana niesmaczna 
sytuacja to oczywiście wynik polityki Jarosława Kaczyńskiego, który wkrótce po tym zda-
rzeniu wycofał poparcie dla kandydatury Strzembosza. To samo uczyniła Koalicja Konser-
watywna Kazimierza Ujazdowskiego. Co było powodem wycofania poparcia przez szefa 
PC? Zdaniem Artura Balazsa, to nie program wyborczy kandydata stanowił obszar sporu, 
bo ten akceptowali wszyscy liderzy popierających go partii, ale chęć podporządkowania 
go liderowi PC: „Zarzewiem konfliktu są działania PC mające na celu zrobienie z prof. 

367   A. Anusz, „Osobista historia PC”, Warszawa 2007 r., s. 279.
368   Tamże, s. 277.
369   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 285.
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Strzembosza figuranta i podporządkowanie go sobie. Tymczasem Strzembosz okazał niesa-
mowitą samodzielność i, mając świadomość, że podporządkowanie się liderom PC zmniej-
sza jego szanse w wyborach prezydenckich, stanowczo tego odmówił. Wtedy nastąpił atak 
na profesora i jego najbliższych współpracowników ze strony Jarosława Kaczyńskiego – 
osoby, która wcześniej mówiła, że I Prezes Sądu Najwyższego jest najlepszym i jedynym 
kandydatem prawicy w wyborach prezydenckich i że PC bez żadnych warunków będzie go 
popierało. Nie znam drugiego takiego przypadku nielojalności jednej osoby do drugiej”.370 
Także Aleksander Hall nie krył swojego oburzenia i bardzo ostro podsumował czas współ-
pracy politycznej z Kaczyńskim: „W polityce często zdarzają się posunięcia nie fair. Jed-
nak tego, co Jarosław Kaczyński uczynił w stosunku do Adama Strzembosza, nie sposób 
nazwać inaczej niż świństwem. Moim zdaniem, chciał się zemścić, ponieważ profesor wy-
szedł z roli, jaką wyznaczył mu w swych planach prezes PC. Miała to być rola marionetki 
w jego rękach. Zachowanie Jarosława Kaczyńskiego było nie tylko obrzydliwe, ale także 
irracjonalne i nie dawało się wytłumaczyć w kategoriach rozumowych. Nie było wynikiem 
jakiegoś makiawelicznego planu politycznego, lecz wyłącznie konsekwencją złych, au-
todestrukcyjnych emocji miotających prezesem PC. Z przyczyn moralnych i politycznych 
postanowiłem wówczas już nigdy więcej nie współpracować z Jarosławem Kaczyńskim. 
Słowa dotrzymałem”.371 Zaistniała sytuacja osłabiła pozycję Strzembosza i wpłynęła na 
chęć dalszej rywalizacji o fotel prezydencki. Wpływ miała także kandydatura Gronkiewicz-
-Waltz, której notowania, pokazujące w połowie czerwca 12% poparcia (Instytut Pentor372) 
przy około 3% chętnych oddać głos na profesora, stawiały pod znakiem zapytania dalszy 
sens ubiegania się o elekcję. Do znalezienia kandydata poważnego i opowiadającego się za 
wskazaniami katolickiej nauki społecznej nawoływał ustami swoich hierarchów Kościół 
katolicki, czasami wskazując właśnie Hannę Gronkiewicz-Waltz. Nie należy się temu dzi-
wić, gdyż swoją postawę religijną prezes NBP kształtowała w katolickiej wspólnocie Ru-
chu Odnowy  w Duchu Świętym. Nad poparciem jej kandydatury zastanawiało się kierow-
nictwo Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, które wcześniej zaczęło się przychylać 
do koncepcji kandydatury Adama Strzembosza. Kolejne, lipcowe sondaże wskazywały na 
rosnące poparcie dla Gronkiewicz-Waltz i zaczęły uwzględniać pojawienie się kolejne-
go kandydata, urzędującego prezydenta Lecha Wałęsę, który wreszcie zdecydował się na 
start w wyborach. Swoją kandydaturę, a w sumie kandydatury ujawnili politycy skupieni  
w Konwencie Świętej Katarzyny. Proces wyłaniania kandydata w ramach tego gremium 
odbywał się w Sulejówku i zakończył kompromitacją, gdyż „rzecznik Konwentu Teresa 
Skupień wydała komunikat, w którym ujawniła wyniki głosowania: pierwsza Hanna Gron-
kiewicz-Waltz – 5,5 oraz poparcie »Solidarności« liczone na dwa głosy, Leszek Moczulski – 
2 głosy, Jan Olszewski – 6,5. (…) Sprawa kluczową było, czy przedstawiciel »Solidarności« 

370   „Zdrada PC”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 8(84), 1-30.06.1995 r.
371   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 285.
372   A. Anusz, „Osobista historia PC”, Warszawa 2007 r., s. 281.
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w trakcie sondażowego głosowania ujawnił swoją opinię na temat kandydatów”.373 „Ksiądz 
Maj tłumaczył, że głosowanie miało charakter sondażowy. Nie było w nim zwycięzców ani 
pokonanych. Wyniku nie sposób zaś ustalić bez wyjaśnienia stanowiska »Solidarności«. 
(…) Spotkanie w Sulejówku nie miało wyłonić kandydata”.374 „Sprawą kluczową było, 
czy przedstawiciel »Solidarności« w trakcie sondażowego głosowania ujawnił swoją opinię 
na temat kandydatów”.375 „Solidarność” nie chciała jednoznacznie ujawniać swoich pre-
ferencji, gdyż jej przedstawiciele toczyli także poufne rozmowy dotyczące ewentualnego 
poparcia Lecha Wałęsy i ujawnienie wyników głosowania w ramach Konwentu Św. Kata-
rzyny pokazałoby, iż tam lokują swoją polityczna przyszłość. Marian Krzaklewski widział 
siebie w Konwencie jako tego, który zadecyduje o wspólnym kandydacie centroprawi-
cy, ale podporządkowanie liderów małych ugrupowań nie było takie łatwe. Ostatecznie  
w wyniku nieporozumień co do ustalenia zwycięscy, swoją wygraną ogłosili zwolennicy 
Jana Olszewskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Zaistniała sytuacja raczej nie przyniosła poważania temu gremium i, widząc jego kom-
promitację, interweniował sam prymas Józef Glemp, zakazując księdzu Majowi organi-
zacji dalszych spotkań na terenie kościelnym. Zresztą sami przedstawiciele ugrupowań 
wchodzących w skład Konwentu nie zamierzali ze sobą prowadzić dalszych negocjacji. 

Późnym latem 1995 r., czyli w trakcie ruszającej pełną parą wyborczej batalii o naj-
wyższy urząd w państwie, sytuacja obozu polskiej centroprawicy, marzącego jeszcze 
kilka miesięcy wcześniej o jednym, wspólnym kandydacie, wyglądała dość groteskowo. 
W szranki wyborcze stawało, jako kandydaci walczący o głosy prawicowego elektoratu, 
aż 9 osób: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jan Olszewski, Lech Kaczyński, Leszek Moczul-
ski, Janusz Korwin-Mikke, Adam Strzembosz, Marek Markiewicz, satyryk Jan Pietrzak  
i Lech Wałęsa. Kandydaturę Lecha Kaczyńskiego wystawił jego brat, tuż po opuszczeniu 
koalicji popierającej Adama Strzembosza, natomiast Marek Markiewicz był kandyda-
tem zgłoszonym przez niewielką partię Republikanie. Obiecująca na początku kampania 
Strzembosza, w którą bardzo zaangażował się sam kandydat, biorąc na czas jej trwania 
urlop bezpłatny, wytraciła w tym czasie swój rytm. Przedstawiciele SLCh i PK, które 
nadal popierały kandydaturę profesora, zdawali sobie sprawę z beznadziejnego położe-
nia, w jakim się znalazł profesor Strzembosz. Żeby wyjść z twarzą  z zaistniałej sytu-
acji, rozpoczęto rozmowy z reprezentantami sztabu Gronkiewicz-Waltz, której notowania  
w sondażach cały czas szły w górę i która głosiła program najbliższy ideowo, o ewentual-
nej rezygnacji profesora ze startu i przekazaniu poparcia prezes NBP. 15 września zawar-
to umowę polityczną,  w myśl której Strzembosz rezygnował z kandydowania na rzecz 
Gronkiewicz-Waltz, a jego polityczne zaplecze wchodziło w skład sztabu wyborczego 
wspólnego kandydata. „Komitety wyborcze działające w tych samych miejscowościach 

373   A. Anusz, „Osobista historia PC”, Warszawa 2007 r., s. 282.
374   „Sulejówek – prowokacja?”, „Gazeta Wyborcza”, 29-30.07.1995 r.
375   A. Anusz, „Osobista historia PC”, Warszawa 2007 r., s. 282.
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połączą się, a przewodniczący komitetu Strzembosza zostanie zastępcą szefa komitetu 
pani Waltz. W miejscowościach, gdzie nie było komitetów Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
przejmą ich nazwę i zadania komitety Adama Strzembosza”376. Profesor Strzembosz wy-
dał oświadczenie, w którym podsumował dotychczasowa kampanię wyborczą i podzielił 
się swoimi refleksjami z tego kilkumiesięcznego okresu przygody z polityką. Ze słów 
opublikowanych w oświadczeniu przebijał pewien smutek z powodu postawy niektórych 
polityków i kondycji polskiej centroprawicy. Był to swoisty testament osoby żegnającej 
się z polityką. Z goryczą stwierdzał, iż „kilka miesięcy temu zgłaszając swą kandydaturę 
na Urząd Prezydenta RP mówiłem, że zdecydowałem się na to w przekonaniu, że Polsce 
potrzebny jest prezydent ponadpartyjny, dbający przede wszystkim o interes narodowy, 
a dopiero potem o interesy różnych grup społecznych czy partii politycznych. Przedsta-
wiciele partii przekonywali mnie, iż jestem osobą, wokół której gotowe jest zjednoczyć 
się szerokie spektrum polityczne. Interes państwa wymaga czasem rezygnacji z własnych 
planów życiowych. Zdecydowałem się kandydować przekonywany, że polska centropra-
wica wyciągnęła nareszcie wnioski z serii politycznych porażek i gotowa jest to zgodnej 
współpracy. Okazało się jednak, że ambicje wielu partyjnych liderów ważniejsze są od 
dobra wspólnego i przyszłości kraju”.377

Strzembosz tłumaczył swoją decyzję tym, iż najważniejsze jest zwycięstwo kandydata 
centroprawicy nad kandydatem obozu postkomunistycznego, prowadzącym w sondażach, 
Aleksandrem Kwaśniewskim i wprowadzenie Polski w najbliższej przyszłości do woj-
skowych i gospodarczych struktur Unii Europejskiej: „Powstrzymać postkomunistów to 
sprawa żywotna dla przyszłości naszego narodu. Wiem dobrze, że zwycięstwo Aleksan-
dra Kwaśniewskiego przekreśla w praktyce perspektywę szybkiego przyjęcia do NATO. 
Wstąpienie do Sojuszu Atlantyckiego jest dziś jedyną drogą do trwałego zapewnienia nie-
podległości Polski. Rosja nie zagraża nam dziś bezpośrednio, ale jej wielkomocarstwowe 
ambicje niedobrze wróżą dobrosąsiedzkim stosunkom na dłuższą metę. W samym Kali-
ningradzie stacjonuje kilkaset tysięcy sfrustrowanych żołnierz i jest to problem nie tylko 
młodej państwowości państw bałtyckich, ale całego regionu. Tę kwestię trzeba będzie  
w najbliższych latach postawić wreszcie otwarcie, a z pewnością nie zrobi tego Aleksan-
der Kwaśniewski”.378 Tego samego zdania była kandydatka, o czym pisała w liście do 
Strzembosza i jego zwolenników: „Uważam, że aby zwyciężyć w nadchodzących wybo-
rach prezydenckich, w imię odpowiedzialności za Polskę należy popierać tego kandydata 
postsolidarnościowego, który ma realne szanse pokonać Aleksandra Kwaśniewskiego.  
Z analizy sytuacji politycznej wynika, że to ja mam największe szanse. Z ogromną wdzięcz-
nością przyjmuje decyzję Adama Strzembosza o rezygnacji z kandydowania na urząd Pre-
zydenta RP oraz o poparciu przez Niego i jego zaplecze polityczne mojej kandydatury  

376   „Adam Strzembosz popiera Hannę Gronkiewicz-Waltz”, „Rzeczpospolita” nr 216(4169), 18.09.1995 r.
377   „Odchodzę z polityki bez żalu. Oświadczenie Adama Strzembosza”, „Gazeta Wyborcza” nr 218, 19.09.1995 r.
378   Tamże.
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w nadchodzących wyborach. Profesor Adam Strzembosz udowodnił, że zgodnie ze swoimi 
deklaracjami najpierw jest Polakiem, a potem kandydatem”.379 Gest Strzembosza został 
zauważony przez Episkopat Polski, który ustami sekretarza generalnego stwierdził: „Ko-
ściół oczekuje na wyłonienie jednego kandydata prawej sceny politycznej, ale jego przed-
stawiciele nie namawiają i nie będą namawiać żadnego kandydata do wycofania się – to 
jest kwestia tych kandydatów i rozsądku społeczeństwa, jest tu dobry przykład profesora 
Strzembosza”.380 Z wyborów przed pierwszą turą wycofał się także Marek Markiewicz, 
popierając Lecha Wałęsę, Leszek Moczulski i Lech Kaczyński, który swoich zwolenników 
poprosił o głosowanie na kandydatów centroprawicy, z pominięciem Lecha Wałęsy. 

Rezygnacja profesora Strzembosza była porażką idei budowania jednego obozu prawi-
cy wokół kandydata, „który – zdaniem Ireneusza Niewiarowskiego – przywrócił polskiej 
prawicy wartości i oblicze zużyte i sponiewierane przez jej dotychczasowych, przeważnie 
samozwańczych przedstawicieli. Nadał im ponownie żywy praktyczny sens. Wartościom 
prawicowym, nadużywanym w kolejnych awanturach politycznych, budzących społecz-
ne potępienie, przywrócił dostojeństwo stanu wsparte racją merytoryczną. Skupił wokół 
siebie grono współpracowników, którzy wypracowali program budowania nowej Polski, 
Rodziny – Narodu – Państwa, program sprawiedliwości, godności i bezpieczeństwa.381 
Tak jak wcześniej prezes Artur Balazs, także Niewiarowski i cała rzesza członków SLCh, 
którzy zaangażowali się w kampanię Adama Strzembosza, za główną przyczynę niepowo-
dzenia jego misji uważali postawę niedawnych koalicjantów, Koalicji Konserwatywnej, 
a przede wszystkim Porozumienia Centrum, którego prezes był promotorem kandydata. 
Niewiarowski tak pisał do członków stronnictwa: „Jednak choroba nieodpowiedzialności 
i krótkowzroczności nękająca od trzech lat polska prawicę ponownie dała znać o sobie. 
Odstępstwa i zdrady ze strony Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego i Koali-
cji Konserwatywnej Kazimierza Ujazdowskiego, rozłamy i podziały w innych partiach, 
mnożenie nielewicowych kandydatów przez partie prawicowe, kompromitacja jaką była 
działalność tzw. Konwentu św. Katarzyny, wzajemne ataki i oskarżenia w znacznej mierze 
zaważyły na decyzji prof. Strzembosza. Kolejny raz okazało się, że ambicje wielu partyj-
nych liderów ważniejsze są od dobra wspólnego i przyszłości kraju”.382 List wiceprezesa 
Niewiarowskiego jest pełnym goryczy podsumowaniem działań partii centroprawico-
wych próbujących wyłonić różnymi sposobami wspólnego kandydata. Negatywna ocena 
prac Konwentu św. Katarzyny i zgłaszania się coraz to nowych kandydatów to także przy-
tyk do Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą poparł Adam Strzembosz. Dla polityków SLCh 
kampania wyborcza Strzembosza dawała możliwości na promowanie partii w kraju. Jako 
znacząca siła w komitecie wyborczym, posiadająca struktury w terenie, mogła wpływać 
na kształt programu i przebieg kampanii. Po rezygnacji kandydata przedstawiciele SLCh 

379   A. Anusz, „Osobista historia PC”, Warszawa 2007 r., s. 288.
380   Tamże, s. 288.
381   „List wiceprezesa SLCh Ireneusza Niewiarowskiego do członków stronnictwa”, Konin, 29.09.1995 r.
382   Tamże.
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mogli dołączyć do sztabu wyborczego pani prezes, który był już zdominowany przez po-
lityków ZChN i partyjek tworzących Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych. Tam 
mieli tylko do odegrania role drugo- i trzeciorzędne. Jednak politycy SLCh zachowali 
lojalność wobec wyboru Strzembosza. „Dlatego z aprobatą przyjmujemy wezwanie prof. 
Strzembosza do wsparcia kandydatury Hanny Gronkiewicz-Waltz – pisał Niewiarowski. 
– Włączamy się w kampanię wyborczą tej kandydatki, uważając ją za najbliższą progra-
mowo oraz mająca największe szanse na pokonanie kandydatów lewicowych. W najwięk-
szym stopniu spełnia ona obecnie kryterium kandydata obozu posierpniowego. Ponadto 
cieszy się zauważalnym poparciem Kościoła i ma możliwość poszerzenia grona wyborców  
w drugiej turze”383. Jednocześnie odmówiono poparcia Lechowi Wałęsie, argumentując 
to szczególnie wysokim odsetkiem elektoratu negatywnego i brakiem możliwości posze-
rzenia grona swoich wyborców w ewentualnym spotkaniu z Aleksandrem Kwaśniewskim 
w kolejnej turze. „Przykład właściwego postępowania dał prof. Strzembosz, rezygnując 
z osobistych ambicji na rzecz dobra wyższego i racji istotniejszych. W tych wyborach 
nie możemy zmarnować ani jednego głosu poprzez rezygnację z udziału w wyborach 
lub oddanie naszego głosu na kandydata bez szans. Musimy również przekonać innych 
do właściwej decyzji. Dzisiaj jest nią nasze poparcie dla kandydatki mogącej wygrać te 
wybory – Hanny Gronkiewicz-Waltz”384 – określał cele SLCh wiceprezes Niewiarowski. 

Ostatecznie więc w I turze – 5 listopada 1995 – o urząd prezydenta ubiegało się 13 
kandydatów. Dwaj z nich – urzędujący prezydent Lech Wałęsa i lider SLD Aleksander 
Kwaśniewski – przeszli do II tury. 

Tab. 6. Wyniki wyborów I tury na urząd Prezydenta RP – 5.11.1995 r.

KANDYDAT LICZBA GŁOSÓW PROCENT

Aleksander Kwaśniewski (SDRP) 6 275 670 35,11

Lech Wałęsa 5 917 328 33,11

Jacek Kuroń (UW) 1 646 946 9,22

Jan Olszewski (RdR) 1 225 453 6,86

Waldemar Pawlak (PSL) 770 419 4,31

Tadeusz Zieliński (UP) 631 432 3,53

Hanna Gronkiewicz-Waltz 492 628 2,76

Janusz Korwin-Mikke (UPR) 428 969 2,40

Andrzej Lepper („Samoobrona”) 235 797 1,32

Jan Pietrzak 201 033 1,12

Tadeusz Koźluk 27 259 0,15

Kazimierz Piotrowicz 12 591 0,07

Leszek Bubel 6 825 0,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PKW385

383   „List wiceprezesa SLCh Ireneusza Niewiarowskiego do członków stronnictwa”, Konin, 29.09.1995 r.
384   Tamże.
385   Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów 
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Rezultaty I tury wyborów prezydenckich były wielkim zaskoczeniem szczególnie 
dla polityków popierających Hannę Gronkiewicz-Waltz. Jej wynik, nie przekraczający 
500 tysięcy głosów poparcia, był klęską koncepcji wykreowania nowego, niezwiąza-
nego do tej pory ze ścisłym establishmentem politycznym lidera na prawicy. To, co 
przede wszystkim uderza, to zdobycze dwóch głównych rywali pani prezes, Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy, po których jest przepaść. Społeczeństwo najprawdo-
podobniej uwierzyło, że na prawej stronie sceny politycznej jedynie Lech Wałęsa jest 
w stanie pokonać kandydata postkomunistów. Należy także pamiętać, że w kampanię 
Wałęsy zaangażował się NSZZ „Solidarność” oraz szereg partii centroprawicowych: 
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Ruch 
dla Rzeczypospolitej, mniejsze stronnictwa tworzące Sekretariat Ugrupowań Centro-
prawicowych, Porozumienie Ludowe czy też część członków ZChN, z prominentnymi 
politykami, jak Henryk Goryszewski, Halina Nowina-Konopka i Jan Łopuszański. Wa-
łęsa przed pierwszą I wyborów zagrał nutą antykomunistyczną, przedstawiając siebie 
jako skutecznego pogromcę komunistów, osobę, która doprowadziła do opuszczenia 
terytorium Polski przez armie rosyjską i która głównego wroga upatrywała w formacji 
postkomunistycznej, czyli SLD. W trakcie kampanii Wałęsa nie atakował pozostałych 
kandydatów prawicy, praktycznie ich ignorując lub czyniąc nawet pojednawcze gesty, 
jak w wypadku Jana Olszewskiego. Taka polityka była zgodna z hasłem: „Kandydatów 
jest wielu – Lech Wałęsa tylko jeden”. Sprawnie działający sztab wyborczy Wałęsy 
dawał do zrozumienia, że tylko jego kandydat tak naprawdę jest w stanie pokonać Kwa-
śniewskiego. Jak pokazała I tura wyborów, taki przekaz odniósł sukces. Po 5 listopada 
sytuacja dla większości liderów partii prawicowych stała się jasna, jedynym wyjściem 
było poparcie Lecha Wałęsy, mimo wszelakich zastrzeżeń, II tura wyborów była bądź 
co bądź starciem całkowicie przeciwnych wizji funkcjonowania państwa. O głosowanie 
na Lecha Wałęsę zaapelował także Zarząd Krajowy Stronnictwa Ludowo-Chrześcijań-
skiego, który wezwał swoich członków i sympatyków oraz wszystkich, którzy nie brali 
udziału w wyborach „do poparcia kandydatury prezydenta Lecha Wałęsy. Za Lechem 
Wałęsą przemawiają nie tylko zasługi w zwycięstwie nad komunizmem, odzyskaniem 
niepodległości, budowie demokracji i wolnego rynku. Za Lechem Wałęsą przemawia 
także polityczna wola i umiejętność przejmowania inicjatywy w decydowaniu o losach 
kraju. Pozytywnie oceniamy styl kampanii prezydenckiej oraz zapowiedzi kandyda-
ta, który mówi nie o tworzeniu partii prezydenckiej, a o pomocy w utworzeniu obozu 
prawicy i obozu reform. Bardzo ważnym argumentem jest pozycja międzynarodowa 
Kandydata i jego zdecydowane dążenie do NATO i Unii Europejskiej. Wobec zalet Pre-
zydenta Wałęsy  i zagrożeń wynikających z wyboru A. Kwaśniewskiego, który niesie 
rekomunizacyjne tendencje polityczne, powrót układów i ludzi PRL, wzywamy wszyst-
kich wyborców głosujących w pierwszej turze na kandydatów solidarnościowych do 
oddania 19 listopada głosu na Lecha Wałęsę. Razem zebraliśmy ponad 50% głosów. 
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Przewaga jest po naszej stronie. Nie możemy jej zmarnować”.386 Poparcie przez poli-
tyków SLCh nie było bezkrytyczne. „Nie zapominamy jednocześnie o błędach, niepo-
wodzeniach i zaniedbaniach pięcioletniej kadencji prezydenta. Liczymy, że zrealizuje 
on swoje przedwyborcze zapowiedzi i następne pięć lat prezydentury nie będzie kon-
tynuacją jego dotychczasowego sposobu działania. Tegoroczne wybory prezydenckie 
są bowiem szansą na pójście o wiele dalej niż dotychczas, na uporządkowanie spraw 
konstytucyjnych, własnościowych i gospodarczych”387 – pisał w swoim oświadczeniu 
wiceprezes stronnictwa, Ireneusz Niewiarowski.

II tura wyborów, która odbyła się 19 listopada 1995 r., przyniosła zwycięstwo Alek-
sandra Kwaśniewskiego. Uzyskał on 9 704 439 (51,72%) głosów, a jego konkurent, 
prezydent Lech Wałęsa 9 058 176 (48,28%). Wynik był szokiem dla wszystkich zwo-
lenników centroprawicy w Polsce. Oznaczał jedno: formacje wywodzące się z PRL po-
nownie otrzymały pełnię władzy, tylko że tym razem z mandatu demokratycznego. Zda-
niem prof. Antoniego Dudka, „mimo licznych emocji, jakie towarzyszyły zmaganiom 
kandydatów, można uznać, że wybory prezydenckie generalnie mieściły się w ramach 
reguł walki dopuszczalnych w systemie demokratycznym”.388 Zgrzytem było niepraw-
dziwe wykształcenie jakie podał Aleksander Kwaśniewski. W oficjalnych dokumentach 
twierdził, iż jest absolwentem wyższej uczelni, ale jak się okazało nie skończył studiów, 
co sprawiło, że posiadał wykształcenie średnie. To kłamstwo stało się asumptem do 
rekordowo wysokiej liczby protestów wyborczych, które osiągnęły liczbę 600 tysięcy.  
9 grudnia Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów, choć votum separatum złożyło 5  
z 17 sędziów składu orzekającego. Niesmak i oburzenie przeciwników nowego pre-
zydenta było powodem wielotysięcznych demonstracji żądających rezygnacji Kwa-
śniewskiego z urzędu. Czas po wyborach, kolejnych przegranych przez prawicę, stał się 
dobrym momentem do podsumowań i wyciągnięcia wniosków. W sumie sytuacja przed-
stawiała się podobnie jak dwa lata wcześniej po klęsce w wyborach parlamentarnych: 
partie skłócone i podzielone, kilku kandydatów prawej strony w wyborach prezydenc-
kich i w praktyce dwa zmarnowane lata, podczas których „centroprawica zachowała się 
tak jak małe dziecko. Przez cały ten okres partykularne interesy poszczególnych partii, 
a zwłaszcza ich przywódców, zwyciężały nad interesem ogólnonarodowym. Partie cen-
troprawicowe i ich liderzy podejmowali wprawdzie próby zjednoczenia sił, ale były to 
raczej niepoważne, obliczone na osłabienie partnera działania taktyczne niż strategia 
mająca na celu zebranie sił i stworzenie bloku proreformatorskiego”389 – gorzko pod-
sumowywał ostatnie miesiące w polityce Zdzisław Iwanicki, redaktor naczelny Pisma 
Ludowo-Chrześcijańskiego. 

386   „Oświadczenie Zarządu Krajowego Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego”, Warszawa, 8.11.1995 r.
387   „Oświadczenie wiceprezesa SLCh Ireneusza Niewiarowskiego w sprawie wyborów prezydenckich”, Konin, 6.11.1995 r.
388   A. Dudek, „Historia polityczna Polski 1989-2012”, Kraków 2013.
389   „Krajobraz po kampanii”, „Pismo Chrześcijańsko-Ludowe” nr 11(98), 1-30.11.1995 r.
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Pod związkowymi skrzydłami – ludowi konserwatyści w ramach AWS.  
Utworzenie Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Okres kampanii wyborczej był czasem mobilizacji struktur stronnictwa. Powoływane 
do życia regionalne komitety poparcia Adama Strzembosza składały się w dużej części 
z działaczy SLCh, a zbieranie podpisów poparcia pod jego kandydaturą wymagało za-
angażowania wielu członków i sympatyków partii. Był to zatem czas praktycznego 
sprawdzianu struktur SLCh w działaniu. Organizowanie spotkań z kandydatem w tere-
nie, kolportaż ulotek, spotkania członków stronnictw popierających profesora Strzem-
bosza sprawiały, że ludzie odnawiali kontakty ze sobą, dyskutowali, wspólnie działali. 
Pod koniec lipca 1995 r. przypadała 100. rocznica powstania ruchu ludowego w Polsce. 
Działacze SLCh czuli się jego spadkobiercami i kontynuatorami, dlatego rocznica ta  
i program jej obchodów były prawdziwym sprawdzianem organizacyjnym dla stronnic-
twa, które zamierzało odegrać rolę głównego podmiotu i gospodarza tego wydarzenia. 
Tym bardziej, że obchody planowano w Rzeszowie, mateczniku SLCh i Józefa Ślisza, 
gdzie właśnie w 1895 r. powstało Stronnictwo Ludowe. Na początku program rodzące-
go się ruchu chłopskiego „zawierał katalog bolączek najbardziej trapiących wieś gali-
cyjską. Dwa lata wcześniej na Sądecczyźnie pojawił się Związek Stronnictwa Chłop-
skiego, który dał początek społeczno-chrześcijańskiemu nurtowi w ruchu ludowym.  
W tym samym czasie w dwóch różnych miejscach rozdartego rozbiorami kraju na jego 
politycznej mapie pojawiły się dwa nowe punkty. W zaborze pruskim powstała w 1896 r.  
bardziej narodowa niż ludowa – odwołująca się jednak do chłopów, którzy zasilili jej 
szeregi – Mazurska Partia Ludowa i na Śląsku Cieszyńskim – Stronnictwo Ludowe.  
W 1903 r. SL rozszerzyła swój polityczny widnokrąg i dokonała istotnej zmiany nazwy 
na »Polskie Stronnictwo Ludowe«”.390 Oczywiście do obchodów tej tak ważnej dla lu-
dowców rocznicy przyznawali się również politycy PSL Waldemara Pawlaka, którzy 
nie zamierzali z niej rezygnować i także planowali własne obchody w Rzeszowie. Patro-
nat nad obchodami organizowanymi przez SLCh objął przewodniczący Krajowej Rady 
Politycznej, Józef Ślisz, a ich mottem uczyniono słowa papieża Jana Pawła II zawarte  
w Encyklice „Laborem exercens”: „Należy głosić i popierać godność pracy, każdej pra-
cy, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek w sposób tak bardzo wymowny ziemię 
otrzymaną w darze od Boga czyni poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzial-
nym świecie”. Na czas uroczystych obchodów politycy SLCh ogłosili swoistą mobiliza-
cję wszystkich struktur stronnictwa, zachęcając do przyjazdu zorganizowane grupy 
wraz z pocztami sztandarowymi. Rocznica miała się stać swoistą manifestacją siły pra-
wicowego ruchu ludowego, a zarazem okazją do prezentacji kandydata na prezydenta, 
prof. Adama Strzembosza mieszkańcom Podkarpacia. Uroczystości rozpoczęto rankiem 
29 lipca mszą św. odprawioną w katedrze rzeszowskiej przez biskupa Kazimierza 

390   „Pozyskać lud dla Polski i odbudować Polskę dla ludu”, Instytut Macieja Rataja, Warszawa 1994 r.
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Górnego. W przemówieniu powitalnym na początku mszy św. Józef Ślisz powiedział: 
„Myślami powracamy do początków, do ludzi, którzy byli zaczynem powołania Stron-
nictwa Ludowego. Myślimy o tych wszystkich, którzy polegli na frontach I wojny świa-
towej, o morzu przelanej krwi, o narodzinach Rzeczypospolitej, o wojnie bolszewickiej. 
Wszędzie tam byli ludzie wsi, byli ludowcy”.391 Homilię wygłosił ks. Józef Tischner, 
który podkreślał mądrość i cierpliwość polskich chłopów, zaznaczając, że nie zawsze to 
stronnictwo, które jest najliczniejsze ma rację, ale w końcu ci mają rację, którzy postę-
pują mądrze. Po uroczystościach religijnych odbył się przemarsz członków SLCh i go-
ści ulicami Rzeszowa, a przedstawiciele stronnictwa złożyli wieńce i kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą powołanie Stronnictwa Ludowego oraz pod pomnikami Wincentego 
Witosa i generała Władysława Sikorskiego. Po południu odbyła się sesja naukowa  
z okazji 100-lecia ruchu ludowego. Witając przybyłych gości, Józef Ślisz mówił: „po-
zwólcie mi bardzo krótko powiedzieć, czym dla mnie, rolnika mieszkającego od urodze-
nia na ziemi rzeszowskiej, kojarzy się stwierdzenie, że ta ziemia, moja ziemia, jest ko-
lebką ruchu ludowego. Dla mnie osobiście wiążą się z tym trzy daty-symbole. Pierwsza 
to zjazd założycielski nowoczesnej partii chłopskiej sprzed stu laty. W dwóch następ-
nych wydarzeniach dane mi było uczestniczyć. Najpierw myślę o ogólnopolskim strajku 
okupacyjnym rolniczej »Solidarności« w położonym nieopodal gmachu byłej Woje-
wódzkiej Rady Związków Zawodowych zakończonym podpisaniem słynnego porozu-
mienia rzeszowskiego 18 lutego 1981 r. Strajk rzeszowski był widocznym znakiem od-
rodzenia autentycznego ruchu chłopskiego po latach, w których komunistom wydawało 
się już, że ich panowanie na wsi polskiej jest niepodzielne i nieodwracalne.  
I wreszcie data trzecia – łącząca w sobie przesłanie dwóch poprzednich: 15 lutego 1990 r.  
– pierwszy zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego »Solidarność« w Boguchwale – 
zjazd partii spajającej u progu III Rzeczypospolitej dziedzictwo dawnego ruchu ludowe-
go z wartościami Polski Sierpniowej, partii, której kontynuatorem jest dziś nasze Stron-
nictwo Ludowo-Chrześcijańskie”.392 Obchody były okazją do spotkania z liderami 
zaproszonych stronnictw: Aleksandrem Hallem, Gabrielem Janowskim i Romanem Ja-
gieliński reprezentującym PSL. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu prezes SLCh, 
Artur Balazs: „Nie ma takiej partii, która jako jedyna mogłaby twierdzić, że jest jedy-
nym spadkobiercą ruchu ludowego. Nasze ugrupowanie dalekie jest od chęci manipulo-
wania historią na użytek osiągania celów politycznych”.393 Korzystając z obecności 
przedstawiciela PSL, Balazs odniósł się do dyskusji toczącej się w tej partii: „Z uwagą 
obserwujemy obecną dyskusję programową w PSL, odnotowując wzrost znaczenia sił 
opowiadających się za nowoczesnymi zmianami strukturalnymi i integracją rolnictwa 
polskiego z zachodnioeuropejskim. Wierzymy, że siły te przeważą nad dominującym 

391    „100-letnie dziedzictwo. Ruch ludowy jest dobrem wszystkich”, „Pismo Chrześcijańsko-Ludowe” nr 8(95), 
1-30.08.1995 r.

392   Tamże.
393   „Sto lat i jeden dzień”, „Nowiny”, 30.07.1995 r.
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dotąd tanim populizmem i zaściankowym partyjniactwem. Autorytet działaczy związa-
nych ze środowiskiem wiejskim, wiarygodność polityków i programów chłopskich leży 
we wspólnym interesie wszystkich partii odwołujących się w swoich nazwach do ludo-
wości”.394 Zadeklarował, że SLCh będzie popierało dobre i skuteczne rozwiązania  
w polityce rolnej bez względu na to, kto jest ich autorem. O wspólną pracę na rzecz wsi 
zaapelował wicepremier Jagieliński: „polska wieś jest wielka. Jest miejsce dla SLCh, 
PSL – Porozumienia Ludowego i PSL. Jeżeli nie będziemy boczyć się na siebie, mimo 
wielu gorzkich słów, to będzie w nas nadzieja”.395 Natomiast szef Porozumienia Ludo-
wego, Gabriel Janowski, zaskoczył wszystkich zebranych. „Ubrany w biały garnitur, 
stanął na skraju teatralnej sceny, by w pewnej chwili z niej zeskoczyć – do siedzących 
w pierwszym rzędzie Jagielińskiego i Balazsa. Z przesłaniem właśnie wspólnego dzia-
łania, przy różnicy poglądów, podajmy sobie chociaż tutaj dłonie, jak siedzimy na tej 
sali, jeden drugiemu, z przykazaniem, że będziemy gdzie trzeba zdecydowanie działać 
na rzecz wspólnego dobra – zaapelował Janowski i już za moment widownia oklaskiwa-
ła trójkę ściskających sobie dłonie polityków. Uważni obserwatorzy dostrzegli, że po 
tym geście Janowski nie powrócił już na swoje miejsce w trzecim rzędzie, ale zajął 
nowe – w pierwszym”.396 Oczywiście takie gesty nie niwelowały różnic politycznych 
występujących między partiami, ale były dobrze odbierane wśród publiczności uczest-
niczącej w obchodach rocznicy. Balazs podkreślił, że „trzy partie chłopskie to bardzo 
mało w porównaniu z liczbą stronnictw kierujących swe polityczne oferty do środowisk 
miejskich. Istniejące partie chłopskie odzwierciedlają przy tym rzeczywiste zróżnico-
wanie poglądów i postaw występujących na wsi”.397 Jednocześnie bardzo wyraźnie za-
deklarował gdzie w najbliższej przyszłości jest miejsce SLCh: „Będąc partią chłopską  
o rodowodzie solidarnościowym i orientacji konserwatywno-chrześcijańskiej, a jedno-
cześnie biorąc pod uwagę dzisiejsze realia polskiej sceny politycznej, dokonaliśmy stra-
tegicznego wyboru współpracy z ugrupowaniami prawicy – tymi, które jak my stoją  
na gruncie demokracji i gospodarki rynkowej oraz reprezentują styl działania godny 
środowisk konserwatywnych i republikańskich. Dla tak rozumianego obozu nowoczesnej 
prawicy wnosimy znajomość spraw wsi i pozytywny program tworzenia szans dla róż-
nych form gospodarki rolnej. Jesteśmy przekonani, że problemy wsi można rozwiązać nie 
wbrew innym częściom społeczeństwa, ale przy ich zrozumieniu i współpracy”.398 

Z obchodów tak ważnej dla partii ludowych rocznicy nie zrezygnowali członkowie 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni także zebrali się 28 lipca w Rzeszowie, gdzie  
z działaczami i sympatykami tej partii spotkał się prezes Waldemar Pawlak i wicepremier 

394   „Sto lat i jeden dzień”, „Nowiny”, 30.07.1995 r.
395   Tamże.
396   Tamże.
397   Tamże.
398    „100-letnie dziedzictwo. Ruch ludowy jest dobrem wszystkich”, „Pismo Chrześcijańsko-Ludowe” nr 8(95), 

1-30.08.1995 r.
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Roman Jagieliński. Przedstawiciele władz PSL wręczyli medale „Za zasługi dla ruchu 
ludowego”, a imprezę uświetniły występy zespołów ludowych.399 

SLCh potraktowało obchody 100-lecia ruchu ludowego jako swoistą demonstrację 
umiejętności organizacyjnych partii, ściągając jej delegacje z całego kraju, jak i woli 
dalszej współpracy z partiami prawicowymi i budowy szerokiego obozu politycznego.

Zwycięstwo postkomunistycznego kandydata na prezydenta, Aleksandra Kwaśniew-
skiego, pokazało, że dotychczasowe próby jednoczenia ugrupowań polskiej prawicy  
i wystawienia wspólnego kandydata na urząd prezydencki były mrzonką i zakończy-
ły się sromotną porażką. Stało się jasne, że jednoczenie wszystkich partii w ramach 
Przymierza dla Polski czy Porozumienia 11 Listopada jest niemożliwe i trzeba zacząć 
od współpracy z formacjami najbliższymi ideowo. Takiego zdania byli Artur Balazs  
i Aleksander Hall. Ten ostatni wspominał: „Moje strategiczne cele nie zmieniły się: 
zamierzałem pomagać reintegracji obozu Polski Posierpniowej i działać na rzecz zbudo-
wania partii konsekwentnej, nie awanturniczej prawicy. Wiedziałem już, że Partia Kon-
serwatywna sama temu nie podoła. Moim celem stało się więc stworzenie polityczne-
go podmiotu, łączącego Partię Konserwatywną, Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie  
i prawe skrzydło Unii Wolności”.400 Zmiany na polskiej scenie politycznej po przegranej 
Wałęsy następowały błyskawicznie. Dwa dni przed zaprzysiężeniem nowego prezyden-
ta, minister spraw wewnętrznych, związany z prezydentem Lechem Wałęsą, Andrzej 
Milczanowski ujawnił z trybuny sejmowej informację o rzekomej współpracy premiera 
Józefa Oleksego z rosyjskim wywiadem. Według ministra, Oleksy miał współpraco-
wać pod kryptonimem „Olin”. Premier podał się do dymisji, a Prokuratura Wojskowa 
wszczęła śledztwo w sprawie kontaktów byłego premiera z przedstawicielami rosyj-
skiego wywiadu. Kryzys polityczny zaszkodził wizerunkowi SLD, ale nie powstrzy-
mał Aleksandra Kwaśniewskiego w objęciu fotela prezydenckiego, a polityków SLD 
w utworzeniu nowego rządu, na którego czele stanął Włodzimierz Cimoszewicz. Pod 
koniec 1995 r. trwały już rozmowy polityków Unii Wolności, Partii Konserwatywnej, 
SLCh i związanej ze Zbigniewem Religą Partii Republikanie. W październiku 1995 r. 
Artur Balazs startował z powodzeniem – po rezygnacji z mandatu Bodo Englinga z SLD 
– w wyborach uzupełniających do Senatu z województwa szczecińskiego, gdzie został 
wspólnym kandydatem partii centroprawicowych. 12 października tegoż roku złożył 
uroczyste ślubowanie i tym samym został senatorem niezrzeszonym III kadencji. Był to 
niewątpliwy sukces całego SLCh, a powrót prezesa partii na polityczne salony ułatwiał 
kontakty z innymi politykami i pozwalał na wgląd w bieżące sprawy kraju. W poło-
wie listopada wspomniane partie wypracowują propozycje porozumienia i współpracy,  
w której stwierdzają: „Świadomi jesteśmy, iż tylko poprzez stworzenie jednej jasnej 
alternatywy dla układu postkomunistycznego możemy odzyskać zaufanie społeczne. 

399   „Sto lat po 28 lipca 1895”, „Nowiny”, 29.07.1995 r.
400   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 295.
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Dlatego w dniu dzisiejszym ogłaszamy wolę budowy takiej alternatywy, która swoją siłą 
będzie zdolna wziąć odpowiedzialność za Państwo w następnych wyborach parlamen-
tarnych. Wierzymy, iż wokół programu można zbudować szeroką koalicję, obejmującą 
wszystkich tych, którym drogie są nadzieje związane z pokojową rewolucją »Solidar-
ności« w 1989 r.”401 1 grudnia przedstawiciele stronnictw opracowują wspólne Zasady 
Programowe, które określają sprawy związane z ustrojem państwa, kładąc nacisk m.in. 
na: „szybką decentralizację i oparcie ustroju państwa o silne samorządy, umocnienie 
apolityczności ważnych instytucji i struktur państwa, ustanowienie państwowej służby 
cywilnej”.402 W sferze gospodarki stronnictwa były zdania, że należy przyspieszyć pry-
watyzację i przeprowadzić reprywatyzację, a przede wszystkim wprowadzić „niższe, 
prostsze, stabilne podatki”.403 Sprawy rolnictwa były praktycznie postulatami SLCh, 
sprawy społeczne zakładały powstanie systemu emerytalnego na zasadzie kapitaliza-
cji składki wspartej powszechnym ubezpieczeniem, reformę systemu ochrony zdrowia 
oraz gwarantowane minimum bezpieczeństwa socjalnego przez państwo. Polityka za-
graniczna miała być ukierunkowana na jak najszybsze członkostwo Polski w NATO, 
a także zdecydowane działania na rzecz przystąpienia naszego kraju do Unii Europej-
skiej, przy konsekwentnej dbałości o polskie interesy gospodarcze i polityczne. Pewne 
rozbieżności zaistniały przy omawianiu stosunków państwo – Kościół. Omawiano dwa 
warianty. Pierwszy zakładał zapis o „gwarancji równości praw obywateli bez względu 
na wyznanie, przekonania i pochodzenie: państwo będzie neutralne światopoglądowo  
i określi zasady autonomii i współpracy ze wszystkimi Kościołami”.404 Drugi wariant 
forsowany przez PK i SLCh przewidywał, że „stosunki pomiędzy państwem a Kościoła-
mi i związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania wzajemnej 
autonomii i niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla 
dobra człowieka i dobra wspólnego”.405 Zasady Programowe są opracowane przez ze-
spół roboczy, złożony z Jerzego Eysymontta z Partii Republikanie, Piotra Foglera z Partii 
Konserwatywnej, Michała Boniego reprezentującego Unię Wolności i przedstawiciela 
SLCh, Zygmunta Berdychowskiego. Projekt zaprezentowany szefom ugrupowań przyjął  
w końcowej fazie negocjacji postać Minimum Programowego, które miało być pod-
stawą do budowy wspólnej listy w zbliżających się wyborach parlamentarnych jesie-
nią 1997 r. Gorącym zwolennikiem budowy obozu politycznego z Unią Wolności był 
szczególnie Artur Balazs, który w 1990 r. przez krótki czas był członkiem Unii Demo-
kratycznej, znał jej polityków, podzielał prorynkowe poglądy jej prawej części i, co było 
pewnym ewenementem polskiej prawicy początku lat dziewięćdziesiątych, był zdania, 
że integracja Polski z Unią Europejską jest nieodzowna i potrzebna. Istotne było więc 

401   Propozycja, ksero faksu wysłanego 17.11.1995 r. z biura Jacka Kuronia do biura SLCh.
402   „Zasady Programowe”, Warszawa, 1.12.1995 r.
403   Tamże.
404   Tamże.
405   Tamże.
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przygotowanie gospodarki do integracji z Unią w sposób jak najlepszy i najbardziej 
efektywny. Postulaty te zawarte zostały także w Minimum Programowym, które było 
konkretną bazą do dalszych rozmów pomiędzy partiami. Czterej liderzy: Artur Balazs,  
Leszek Balcerowicz, wtedy od niedawna szef Unii Wolności, republikanin Jerzy  
Eysymontt i konserwatysta Aleksander Hall podpisali dokument, w którym precyzowa-
li, do budowy jakiego ustroju państwa będą dążyć, m.in. postulując:

„1.1. szybką decentralizację, oparcie ustroju Polski o silne samorządy,
1.2.  umocnienie apolityczności ważnych instytucji i struktur państwa, ustanowienie 

państwowej służby cywilnej.
1.3. Konstytucję zawierającą:
1.3.1 . zasadę równowagi władz: ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej (rząd, 

prezydent),
1.3.2 . zasadę poszanowania wzajemnej autonomii i niezależności między państwem 

a Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zasadę współdziałania między 
nimi dla dobra człowieka i dobra wspólnego,

1.3.4 . normy chroniące własność prywatną, wolność gospodarczą, stabilność pienią-
dza, zdrowe finanse publiczne,

2.1.  przyspieszenie prywatyzacji w celu zasadniczego zredukowania roli państwa 
jako właściciela,

2.2.  przeprowadzenie reprywatyzacji z możliwie szerokim poszanowaniem praw 
właścicieli,

2.3.  umocnienie warunków dla swobodnej przedsiębiorczości, niższe, prostsze, sta-
bilne podatki (…),

2.7.  maksymalne ograniczenie koncesjonowania, upowszechnienie instytucji prze-
targu publicznego,

2.8. obniżenie inflacji do poziomu kilku procent najpóźniej do 2000 r.,
2.9.  zmianę struktury wydatków budżetowych na rzecz inwestycji, włącznie z edu-

kacją i nauką.”406

Punkty dotyczące wsi i rolnictwa zakładały dostosowywanie polskiego rolnictwa do 
struktur unijnych, decentralizację polityki rolnej państwa, m.in. przez tworzenie nieza-
leżnych Izb Rolnych, rozbudowę giełd rolno-towarowych oraz prywatyzację otoczenia 
rolnictwa z udziałem producentów rolnych. W sprawach społecznych i polityce zagra-
nicznej powtórzono praktycznie założenia zawarte w Zasadach Programowych. Szansa 
na budowę wspólnego bloku czterech ugrupowań była większa niż próby konstruowa-
nia listy kilkunastu partii, mimo tego politycy stronnictw centroprawicowych cały czas 
podejmowali próby konsolidacji środowisk, co wychodziło nader mizernie. W styczniu 
1996 r. do czwórporozumienia dołączyło Stronnictwo Demokratyczne, partia centrowa, 

406   „Minimum Programowe”, Warszawa, styczeń 1996 r.
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dawna sojuszniczka PZPR, poszukująca swej drogi politycznej. Dużym atutem tego 
ugrupowania był majątek w postaci lokali w wielu polskich miastach, który pozostał  
z czasów PRL. Spotkania polityków SLCh z innymi stronnictwami centroprawicy od-
bywały się wiosną 1996 r. Do spotkania liderów kilkunastu ugrupowań doszło 30 mar-
ca, podczas konferencji zorganizowanej przez konserwatywną fundację Grupa Windsor 
zatytułowanej „Jaka alternatywa dla SLD?” Niektórzy jej uczestnicy podpisali wspólną 
deklarację, w której zobowiązali się do budowania „szerokiej formacji polskiej centro-
prawicy przekraczającej istniejące podziały”.407 Kolejną już w historii deklarację podpi-
sali m.in.: Aleksander Hall, Artur Balazs, Andrzej Ananicz i Andrzej Zakrzewski (obaj 
reprezentujący Instytut Lecha Wałęsy), Władysław Bartoszewski oraz politycy prawico-
wej części Unii Wolności: Bronisław Komorowski, Piotr Nowina-Konopka, Jan Maria 
Rokita i Donald Tusk. Politycy związani z Unią (Bronisław Komorowski) naciskali na 
przyspieszenie działań zjednoczeniowych, proponując na przykład powołanie już w po-
łowie kwietnia grupy roboczej, mającej przygotować projekt deklaracji programowej 
przyszłej formacji. Natomiast Jan Maria Rokita wystąpił z inicjatywą powołania Krajo-
wego Komitetu Opozycji, który miałby sformułować najważniejsze cele opozycji przed 
nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i przyjąć kryteria budowy wspólnej listy 
wyborczej do parlamentu. Zdaniem pomysłodawcy, komitet powinien powołać Lech 
Wałęsa, a w jego skład miały wejść ogólnie szanowane autorytety. Pomysł ten nie spo-
tkał się jednak ze zbyt entuzjastycznym przyjęciem wśród uczestników debaty. Powody 
braku zgody były zresztą różne. Nie dla wszystkich kandydatura Wałęsy jako lidera była 
do przyjęcia, niektórym nie odpowiadała proponowana nazwa komitetu (Hanna Gron-
kiewicz-Waltz), Hall obawiał się wpływu populistycznej i radykalnej prawicy, a Balazs 
nie wykluczał, że w przyszłości SLCh może stać się ludową frakcją w jakiejś dużej partii 
centroprawicowej. Do pomysłu nie palili się były premier pierwszego niekomunistycz-
nego gabinetu III RP, Jan Krzysztof Bielecki i Czesław Bielecki, ten ostatni reprezentu-
jący konserwatywny Ruch Stu. Na szczęście większość dyskusji zdominowały bieżące 
zagadnienia polityczne, czyli to, co było tematem spotkania. Zimny kubeł na polityków 
prawicy wylał były minister spraw wewnętrznych, związany z Lechem Wałęsą, Andrzej 
Milczanowski. Zwrócił uwagę na przejmowanie przez polityków SLD wszystkich dzie-
dzin życia politycznego, łącznie ze służbami specjalnymi, co stanowi zagrożenie dla 
demokratycznego państwa. Przestrzegł też liderów partii prawicowych przed partyku-
laryzmami, małostkowością i kłótniami o pozycję „na własnym pogrzebie”.408 Ostrzegł, 
iż „jeżeli ugrupowania prawicowe i ich liderzy nie dojdą do porozumienia i nie pójdą 
wspólnie do wyborów parlamentarnych, to toczona walka o przywództwo na prawicy 
będzie walką o miejsce w kondukcie pogrzebowym tejże prawicy”.409 

407   „Część prawicy chce budować wspólną formację”, „Pismo Chrześcijańsko-Ludowe” nr 4(103), 1-30.04.1996 r.
408   Tamże.
409   Tamże.
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13 kwietnia obradująca w Warszawie Krajowa Rada Polityczna SLCh zaakceptowała 
porozumienie zawarte z Unią Wolności, SD, PK i Republikanami. Artur Balazs zadekla-
rował chęć poszerzenia tego porozumienia o kolejne partie, na przykład Ruch Stu: „Mam 
nadzieję, że to nie koniec konsolidacji prawicy, a kolejne ugrupowania do tego porozu-
mienia dołączą”410 – stwierdził na posiedzeniu Rady. Zdaniem szefa SLCh, międzypar-
tyjne porozumienie miało być początkiem budowy nowej formacji prawicowej. W ten 
sposób miał powstać szerszy obóz ponad różnymi podziałami, a przede wszystkim am-
bicjami osobistymi liderów tych ugrupowań. Członkowie Rady Politycznej podkreślali, 
że istotne będzie poszerzenie nowo zawartego porozumienia o niektóre partie, z którymi 
stronnictwo już efektywnie współpracowało, jak choćby Partia Chrześcijańskich Demo-
kratów czy PSL – Porozumienie Ludowe. Za oczywiste uważano stworzenie wspólnej 
listy w wyborach parlamentarnych w 1997 r., a za na jej patrona wysuwano Lecha Wa-
łęsę. „Patronem wspólnej listy mógłby być Lech Wałęsa. Bezsensowne jest udawanie, 
że tej osoby nie ma, że nie ma on wpływu na zachowanie wyborcze. (…) Uważam, że 
do takiej oferty Lech Wałęsa odniesie się poważnie”411 – zapowiadał członkom Rady 
Artur Balazs. Oferta miała być złożona w imieniu pięciu partii porozumienia. Balazs 
był zdania, iż na czele bloku zjednoczeniowego musi stanąć osoba bardzo wyrazista, 
z dużym poparciem społecznym i autorytetem. O tej koncepcji na pewno rozmawiał  
z innymi koalicjantami, m.in. Aleksandrem Hallem, a samo wysunięcie tej kandydatury 
świadczy o chęci przejęcia inicjatywy integracyjnej i jak najszybszego stworzenia na 
prawicy siły zdolnej przeciwstawić się rządzącej koalicji SLD – PSL. Do takiej koncep-
cji przychylał się także lider konserwatystów, który choć nie przepadał za byłym prezy-
dentem, to doceniał jego rolę w życiu politycznym. W swojej autobiografii politycznej 
pisze: „Nie należałem do entuzjastów Lecha Wałęsy, ale uważałem, że wynik uzyska-
ny w wyborach prezydenckich uprawnia go do inicjatywy, zmierzającej do utworzenia 
nowej formuły jedności Polski Posierpniowej. (…) Wałęsa zachowywał jednak dziw-
ną bierność. Miałem wrażenie, że przegrana w wyborach z Kwaśniewskim zachwiała 
jego pewnością siebie i wiarą w szczęśliwą gwiazdę”.412 Jednak Hall nie zbyt poważnie 
traktował nową inicjatywę, w której zresztą partycypowało jego ugrupowanie. Tak tłu-
maczył swój stosunek do niej: „Partia Konserwatywna wraz z SLCh, Republikanami 
i Stronnictwem Demokratycznym uczestniczyła w tak zwanym Porozumieniu Progra-
mowym z Unią Wolności. Była to idea Leszka Balcerowicza, który chciał pokazać, że 
wokół UW skupiają się mniejsze partie mające zbieżne programy. Taka zbieżność rze-
czywiście istniała w naszych programach gospodarczych. (…) Do Porozumienia Pro-
gramowego nie przywiązywałem jednak większej wagi. Wymarzoną formację prawicy 
chciałem budować na prawo od Unii Wolności. Porozumienie Programowe było próbą 

410   „Krajowa Rada Polityczna SLCh”, „Pismo Chrześcijańsko-Ludowe” nr 4(103), 1-30.04.1996 r.
411   Tamże.
412   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 300.
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budowania układu pod wyraźną hegemonią UW. Uważałem Unię Wolności za cenne-
go partnera do współpracy w wielu kwestiach, ale pragnąłem, aby na prawo od niej 
powstała partia o co najmniej takim samym potencjale”.413 Z niemożności stworzenia 
jednego bloku zrzeszającego większość partii prawicowych zdawali sobie sprawę chyba 
wszyscy ich liderzy. Także w SLCh nie brakowało głosów, aby pogodzić się z koncepcją 
kilku ośrodków skupiających partie prawicowe, gdyż różnice programowe i ambicje li-
derów nie pozwalały na jeden blok wyborczy. Roman Michalkiewicz, członek Krajowej 
Rady Politycznej i szef struktur wojewódzkich SLCh w Wałbrzychu, w partyjnym or-
ganie, „Piśmie Ludowo-Chrześcijańskim” zaprezentował wizję trzech list wyborczych, 
na które mogliby głosować wyborcy prawicy. Jego zdaniem, „należy się koncentro-
wać na organizowaniu trzech bloków opcji prawicowej i przygotować się do wysta-
wienia trzech oddzielnych list wyborczych do Sejmu oraz dążyć do porozumienia się  
w sprawie wspólnych kandydatów do Senatu. Jeden blok pod patronatem Lecha Wałęsy, 
drugi radykalny pod kierownictwem Jana Olszewskiego i trzeci, centroliberalny wo-
kół Unii Wolności. Wymienione trzy bloki prawicy będą miały szansę pokonania obo-
wiązujących progów w ordynacji wyborczej i uzyskania mandatów poselskich w Sej-
mie, czyli nie będzie głosów zmarnowanych, oddanych na opcję centroprawicową”.414 
Zdaniem Michalkiewicza, z taką koncepcją trzeba się pogodzić i będzie ona wynikała  
z naturalnego podziału ideowego, a w dodatku będzie korzystna dla całego obozu post-
solidarnościowego, gdyż „wystawienie trzech oddzielnych list zwiększy liczbę osób 
głosujących na centroprawicę, gdyż poszerzy płaszczyznę opcji społeczno-politycznej  
i obywatel o poglądach centroprawicowych będzie miał możliwość wyboru listy jemu 
najbardziej odpowiadającej”.415 Szef wałbrzyskiego SLCh postulował także neutralne 
zachowanie szefa NSZZ „Solidarność”, Mariana Krzaklewskiego i zaapelowanie przez 
niego do członków związku o głosowanie na którąś z trzech list, zgodnie z sumieniem. 
Ale to właśnie szef „Solidarności” już w najbliższych miesiącach miał stać się głównym 
rozgrywającym na prawicowej scenie politycznej i wcale nie zamierzał zajmować neu-
tralnej pozycji wobec skłóconych partii i partyjek powstałych na bazie „Solidarności”. 

W tym okresie na poważną siłę po prawej stronie sceny politycznej wyrastał Ruch 
Odbudowy Polski utworzony z komitetów wyborczych Jana Olszewskiego. Jego wynik 
wyborczy, oscylujący blisko 7%, uznano za bardzo zadowalający. Liczba wyborców, 
którzy zaufali byłemu premierowi przekroczyła 1 200 000 i jego najbliżsi współpra-
cownicy podjęli decyzję o budowaniu na tej bazie ugrupowania politycznego, które bę-
dzie w stanie przyciągnąć prawicowych wyborców znudzonych jałowymi dysputami  
o zjednoczeniu. ROP powstał w grudniu 1995 r. i od początku w politycznych sonda-
żach cieszył się sporym poparciem wyborców. Jan Olszewski kojarzony był z prawicą 

413   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 300.
414   „Centroprawica – trzy bloki wyborcze”, „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” nr 4(103), 1-30.04.1996 r.
415   Tamże.
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radykalną i niezdolną do kompromisów z liderami pozostałych ugrupowań. Był głów-
nym przeciwnikiem Lecha Wałęsy, którego uważał za politycznego zdrajcę z niewyja-
śnionym epizodem współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Był w opozycji do postsoli-
darnościowego rządu Hanny Suchockiej, głosując za wotum nieufności dla jej gabinetu. 
Unię Wolności, zresztą nie bez przyczyny, uważał za partię lewicową, z którą nie było 
możliwości współpracy, a jej szefa, Leszka Balcerowicza, za przyczynę nieszczęść  
III Rzeczypospolitej. Tak czy inaczej, przekaz płynący do prawicowych wyborców był 
jednoznaczny i proponował im – w miejsce dotychczasowych, skłóconych polityków – 
szacownego i doświadczonego lidera. Powodzenie Ruchu Odbudowy Polski przyspie-
szyło działania niektórych polityków, którym nie po drodze było z Olszewskim. Już od 
jakiegoś czasu, widząc niemożność porozumienia we własnym gronie i rosnący w siłę 
ROP, namówili oni szefa „Solidarności” do podjęcia inicjatywy zjednoczeniowej prawi-
cy pod auspicjami związku zawodowego. I tak 8 czerwca 1996 r. podpisano deklarację 
o utworzeniu Akcji Wyborczej Solidarność. Z relacji Mariana Krzaklewskiego wyni-
ka, że matką chrzestną nazwy była profesor Jadwiga Staniszkis, która zaproponowała 
ją podczas spotkania szefa związku z socjologami na Politechnice Warszawskiej”.416  
Z jednej strony podpisali ją przedstawiciele związku, a z drugiej reprezentanci kilku-
nastu partii centroprawicowych. Na jej inauguracyjnym posiedzeniu, które odbyło się  
11 lipca, obok reprezentantów „Solidarności”, pojawili się przedstawiciele Porozu-
mienia Centrum, ZChN, Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, Koalicji Konser-
watywnej, PChD, Porozumienia Ludowego, PSL „mikołajczykowskiego”, Chrześci-
jańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Polityki Realnej, Ruchu dla 
Rzeczypospolitej (odłamy Romualda Szeremietiewa i Stanisława Węgłowskiego), KPN 
(odłamy Leszka Moczulskiego i Adama Słomki jako KPN – Obóz Patriotyczny), Pra-
wicy Narodowej, Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, Instytutu Lecha Wałęsy i Zjednoczenia Polskiego Andrzeja Anusza. Jak 
widać, na spotkaniu nie pojawili się przedstawiciele Partii Konserwatywnej i Stron-
nictwa Ludowo-Chrześcijańskiego. Dla polityków tych partii powstanie AWS w takim 
składzie nie było rozwiązaniem z ich marzeń, ale z drugiej strony, jeżeli chcieli zaist-
nieć na realnej, parlamentarnej scenie politycznej, musieli odpowiedzieć na rodzącą się 
inicjatywę. Nie robili tego z entuzjazmem, o czym świadczą zapiski Aleksandra Halla:  
„Z powstania AWS nie ucieszyłem się. Integracja sił Polski Posierpniowej pod hege-
monią związku zawodowego nie odpowiadała mi z przyczyn programowych. Nie mia-
łem też dobrej opinii o Marianie Krzaklewski. (…) Partia Konserwatywna i Stronnic-
two Ludowo-Chrześcijańskie nie miały jednak wyboru. Pod koniec lata znalazły się  
w AWS”.417 Struktura AWS od samego początku pokazywała kto jest jej rzeczywistym 

416    M. Krzaklewski, „Czas na Akcję. Marian Krzaklewski w rozmowie z Maciejem Łętowskim i Piotrem Zarębą”,  
TYSOL Sp. z o.o. , Warszawa 1997 r., s. 220.

417   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 303.
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przywódcą. Ustalono procentowy podział miejsc w najważniejszym ciele decyzyj-
nym nowej formacji. 50% przypadło „Solidarności”, pozostałe udziały przekazano do 
podziału partiom i stowarzyszeniom tworzącym AWS. Uczestniczący w pierwszych 
posiedzeniach Rady Akcji szef konserwatystów pisał z ironią: „W prezydium zasia-
dała grupa przywódców związkowych: Krzaklewski, Tomaszewski, Rybicki, Janiak, 
Szkaradek, Żak. Większość rozpierała się za stołem. Po bokach, za stołami, siadali 
przedstawiciele partii, partyjek i innych organizacji. Zaczynał się festiwal pochlebstw 
kierowanych pod adresem Krzaklewskiego”.418 Zdaniem Halla, od początku powsta-
nia AWS charakteryzowały poważne słabości. Przede wszystkim było zdominowanie 
Akcji przez związkowców, z ich spojrzeniem na politykę i gospodarkę z perspektywy 
działacza związkowego. Niezdecydowanie lidera w podejmowaniu decyzji i uległość 
wobec osób mających w danej chwili dostęp do Krzaklewskiego. Skupienie pod jednym 
sztandarem wszystkich ugrupowań jedynie na podstawie ich negatywnego stosunku do 
SLD. Taki konglomerat był trudny do utrzymania i trudno było wypracować wspólny 
dla wszystkich program polityczny i gospodarczy. Z drugiej jednak strony, patrząc na 
poprzednie lata zmarnowane na nieudanych próbach integracji prawicy, widać było po-
trzebę ośrodka, który zapanuje nad kilkoma dziesiątkami ugrupowań. Taką rolę spełniła 
„Solidarność”, dysponując strukturą ogólnopolską i całym zapleczem logistycznym nie-
zbędnym do przeprowadzenia kampanii wyborczej. Zazwyczaj biedni i mali partnerzy 
w Akcji byli skazani na milczącą aprobatę zaistniałych faktów, licząc, że jednak dzięki 
tej machinie znajdą się na sejmowych salonach.

Struktura, główni rozgrywający w AWS sprawili, że środowiska konserwatywne za-
częły myśleć o wzmocnieniu swojej pozycji. Mimo przystąpienia do AWS, SLCh nie 
zarzuciło do końca idei porozumienia z Unią Wolności. Krajowa Rada Polityczna SLCh, 
która zebrała się 5 października 1996 r., bez entuzjazmu akceptuje wejście stronnic-
twa do AWS. „Krajowa Rada Polityczna przyjmuje do wiadomości i akceptuje dotych-
czasowe rozmowy z Akcją Wyborczą Solidarność prowadzone przez Zarząd Krajowy  
w związku z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jednocześnie upoważnia 
Zarząd Krajowy do ostatecznego wyboru opcji związanej z prawą stroną sceny poli-
tycznej oraz do zawarcia stosownych porozumień w tej kwestii”.419 Takie rozmowy 
prowadzono, już po przystąpieniu do AWS, z Partią Konserwatywną i grupą prawico-
wych posłów z Unii Wolności. Tak je wspominał Aleksander Hall: „Powstanie AWS 
pomogło realizacji mojego zamysłu politycznego stworzenia partii o konserwatywnym 
programie w sferze wartości i liberalnym programie gospodarczym. Miejsce dla niej 
widziałem pomiędzy prawicą – programowo wrogą wobec PRL i jej spadkobierców, 
lecz często awanturniczą i krytyczną wobec przemian z lat 1989-1990, a Unią Wolności 
– ze spójnym programem ekonomicznym, ale rozdartą w kwestiach światopoglądowych 

418    A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 303.
419   Uchwała nr 1 Krajowej Rady Politycznej SLCh z 5.10.1996 r.
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i ideowych. Okoliczności sprawiły, że teraz tę partię musieliśmy tworzyć wewnątrz 
AWS. Zdrowy rozsądek wymagał, aby środowiska o profilu politycznym podobnym do 
PK, chcąc więcej znaczyć w AWS, łączyły swe siły”.420 Było to logiczne myślenie, gdyż 
obie partie w Radzie AWS otrzymały po 2% głosów. Do wspólnego planu politycznego 
zaproszono prawicowych posłów Unii Wolności, którzy byli coraz bardziej wypychani 
ze swojej partii. Rozmowy toczono z grupą sześciu parlamentarzystów. Byli to: Jan 
Maria Rokita, Bronisław Komorowski, Wojciech Arkuszewski, Piotr Buczkowski, Zdo-
bysław Milewski i Andrzej Machowski. Partia Konserwatywna i SLCh nie należały  
w ramach AWS do pupilów związkowców i traktowane były bardzo nieufnie przez nich, 
jak i przez większość przedstawicieli stronnictw takich jak: KPN Adama Słomki, RdR 
Romualda Szeremietiewa czy Zjednoczenie Polskie Andrzeja Anusza. Były to niewiel-
kie partie, tworzące tak zwaną spółdzielnię, która miała duży wpływ na kierownictwo 
AWS. Przykładem tego mogły być wybory na wiceprzewodniczącego Akcji, które szef 
Porozumienia Centrum, Jarosław Kaczyński przegrał z przewodniczącym KPN – Obóz 
Patriotyczny, Adamem Słomką. Kaczyński w ramach protestu opuścił AWS, zostawia-
jąc w niej swoją partię, a sam ostatecznie wystartował z listy Ruchu Odbudowy Pol-
ski. Konserwatywni politycy byli czasami postrzegani jako V kolumna, reprezentują-
ca interesy Unii Wolności. Zamiary stworzenia w ramach AWS nowego ugrupowania  
z dołączonymi doń posłami Unii Wolności nie zyskiwało aprobaty większości człon-
ków Akcji, ale też jej przywódcy nie mogli zabronić łączenia ugrupowań. Polityczne 
negocjacje środowisk konserwatywnych nabrały jesienią rumieńców. Hall jest zdania, 
że to połączenie to w dużej mierze jego zasługa, gdyż jego „pomysłem było połączenie 
PK i SLCh, czyli środowiska inteligenckiego, miejskiego, nawet wielkomiejskiego, ze 
środowiskiem mającym głównie oparcie na prowincji i na wsi. Przez lata współpra-
cy – dowodził – poznałem działaczy SLCh. Szanowałem ich. Od lat się przyjaźniłem  
z Arturem Balazsem, który w 1994 r. zastąpił Ślisza na czele partii. I właśnie ja zło-
żyłem mu ofertę połączenia naszych partii. Artur początkowo traktował tę propozycję  
z rezerwą, podnosząc, że bardzo mu zależy na zachowaniu ludowego charakteru stron-
nictwa. Pewnie możliwa jest synteza zbudowana na wspólnym fundamencie ideowym. 
Od razu też zadeklarowałem, że uznaję prawo SLCh do wskazania prezesa nowej partii. 
SLCh było od nas partią większą i zamożniejszą. Zachęcając Artura do zjednoczenia, 
powiedziałem mu, że poprę jego kandydaturę i zadowolę się przewodniczeniem Radzie 
Politycznej partii, czyli jej małemu parlamentowi”.421 Po przyjęciu ustaleń dotyczących 
nowego ugrupowania pomiędzy Balazsem a Hallem, obaj politycy przystąpili do dal-
szych negocjacji z politykami Unii Wolności. Sześciu posłów stanowiło poważny naby-
tek dla nowo rodzącego się stronnictwa. Tym bardziej, że były to znane nazwiska i roz-
poznawalne postacie na ówczesnej scenie politycznej. Wraz z nimi do nowego projektu 

420   A. Hall, „Osobista historia III Rzeczypospolitej”, s. 304.
421   Tamże, s. 304-305.
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politycznego miały dołączyć niektóre struktury Unii Wolności. Tak, jak obiecał, Hall nie 
próbował zaproponować swojej kandydatury na szefa partii i lojalnie poparł Balazsa na 
to stanowisko. Na takie rozwiązanie nie zgadzali się unici, którzy uważali go za polityka 
przebiegłego i potrafiącego wchodzić w najbardziej karkołomne sojusze. Rzeczywiście, 
Balazs był politykiem bardzo sprawnym i znanym z zakulisowych działań. Potrafił ne-
gocjować, był cierpliwy, a bycie w polityce było dla niego tym, czym woda dla ryby. 
Potrafił zawierać kompromisy, często rezygnując ze swoich ambicji. Tak stało się i pod-
czas negocjacji z Unią. Wycofał swoją kandydaturę. Ambicję bycia szefem nowej partii 
miał także Jan Maria Rokita, który nawet prosił Halla o poparcie, jednak ten ostatni nie 
zgodził się, mając trochę za złe kolegom z Unii, iż dopiero tak późno zdecydowali się na 
odejście i budowę wspólnego ugrupowania. W takim wypadku, odsuwając swoje ambi-
cje, politycy trzech stronnictw osiągnęli kompromis, którego tak brakowało w poprzed-
nich latach szefom prawicowych partii. Wszyscy zgodzili się na kandydaturę członka 
SLCh, Jacka Janiszewskiego, kierownika resortu rolnictwa w ostatnich trzech miesią-
cach rządu Hanny Suchockiej. Pochodzący z województwa szczecińskiego Janiszew-
ski, młody, spokojny, współtwórca programu rolnego SLCh, uchodził za politycznego 
ucznia Balazsa i był idealnym prezesem na czas przejściowy, gdy łączące się struktury 
stronnictw i politycy lepiej się poznają we wspólnym działaniu. „Związany ze Szczeci-
nem Janiszewski ma opinię człowieka bliskiego Balazsowi – bardzo mu oddanego i bar-
dzo lojalnego. Ma cechy potrzebne politykowi, a zwłaszcza liderowi: jest sympatyczny, 
miły, łatwo zjednuje sobie ludzi. W stosunkach z ludźmi stara się skrócić  dystans – od 
razu proponuje przejście na »ty«, co w środowiskach konserwatywnych nie wszystkim 
się podoba. Wątpliwości nie ma jednak jego partyjny kolega, jeszcze niedawno członek 
UW, Bronisław Komorowski: To fajny facet”422 – tak nowego prezesa charakteryzował 
publicysta dziennika „Życie”. „Bardzo elokwentny. Na pożegnalnym zjeździe Partii 
Konserwatywnej chwycił nas za serca. Powiedział: gdybym wcześniej nie znał Artura 
Balazsa, to na pewno byłbym u was. Dzięki zjednoczeniu moje rozterki się skończą”423 
– opowiadał o Janiszewskim konserwatysta Robert Stępień. Jednak jeszcze na kilka dni 
przed zjazdem zjednoczeniowym pojawiła się koncepcja przystąpienia do nowej partii 
Ruchu Stu Czesława Bieleckiego i Andrzeja Olechowskiego. Aby zachęcić to ugrupo-
wanie do akcesu, zaproponowano Olechowskiemu przewodniczenie nowej inicjatywie. 
Jednak przeciwny przystąpieniu był Czesław Bielecki i w końcu do niego nie doszło.

Informacje o tworzeniu nowego stronnictwa, łączącego dwie partie wchodzące  
w skład AWS, a zarazem rozłam w Unii Wolności i odejście 6 znanych parlamenta-
rzystów, sprawiło, iż narodziny nowego podmiotu politycznego, o nazwie którego do 
końca dyskutowano, cieszyły się dużym zainteresowanie mediów, co dobrze wróżyło 
na przyszłość. Pytany o motywy utworzenia nowej formacji, przewodniczący Krajowej 

422   I. Zaleski, „Sylwetka – Jacek Janiszewski”, „Życie” nr 13, 16.01.1997 r.
423   Tamże.
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Rady Politycznej SLCh, Józef Ślisz powiedział, iż „te ugrupowania, które zdecydowały 
się stworzyć jedną formację polityczną, programowo są bardzo zbliżone do siebie. Nic 
zasadniczego nas nie dzieli. Mamy na przykład zbieżny stosunek do Kościoła i do go-
spodarki. Mogą nas dzielić problemy mniejszej wagi, np. dotacji do sektora rolniczego, 
ale mamy nadzieję, że SLCh uda się przekonać partnerów do naszego poglądu w tej 
sprawie.”424 Zdaniem Ślisza, rola „Solidarności” jako twórcy bloku wyborczego nie była 
normalna, ale ze względu na niemożność porozumienia liderów partii politycznych, sta-
ła się konieczna. Szef Rady Politycznej widział nową partię jako siłę, która tonowałaby 
pewne pomysły związkowców i skupiała pod swoimi skrzydłami inne stronnictwa pra-
wicowe. Wspomniał także o dyskusjach na temat nazwy formacji: „Najbardziej praw-
dopodobna to Akcja Ludowo-Konserwatywna. Jest jeszcze propozycja, by była to Par-
tia Konserwatywno-Ludowa lub Ludowo-Konserwatywna. SLCh nie odstąpi od członu 
„ludowy” w nazwie. Uważamy, że nie można zostawić wsi i rolnictwa tylko wyłącznie 
jednej strukturze politycznej, tj. PSL”.425

12 stycznia 1997 r. w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Stronnictwa Konser-
watywno-Ludowego, bo taką nazwę ostatecznie przyjęto. Nową partię polityczną utwo-
rzono z połączenia działających już wcześniej ugrupowań: Partii Konserwatywnej oraz 
Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego. Do grona założycieli dołączyło także siedmiu 
posłów Unii Wolności. „Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej tworzymy 
wspólną partię mieszkańców miast i wsi. Harmonijny rozwój Polski wymaga odpowie-
dzialnego współdziałania środowisk miejskich i wiejskich”426 – głosili w  Deklaracji 
Ideowej uczestnicy I Zjazdu SKL.

Tak sformułowane pierwsze zdania Deklaracji były wynikiem symbiozy dwóch 
ugrupowań politycznych, które miały swoich zwolenników wśród inteligencji miejskiej  
o prawicowych poglądach i wśród mieszkańców wsi utożsamiających się z szeroko rozu-
mianym nurtem solidarnościowym. Partia Konserwatywna, powstała 6 grudnia 1992 r.,  
skupiała osoby, którym bliskie były gospodarcze poglądy angielskich konserwatystów, 
połączone z szacunkiem dla polskiej tradycji kulturowej i religijnej. „Według A. Hal-
la formacja konserwatywna powinna odwoływać się konsekwentnie do prawicowego 
programu i gospodarki rynkowej”.427 Mimo iż formacja ta nie była zbyt liczna (według 
danych PK, posiadała około 3 tysięcy członków), to była miejscem kształtowania my-
śli konserwatywnej na polskiej scenie politycznej. Do grona założycieli Stronnictwa 
Konserwatywno-Ludowego dołączyło także w tym dniu oficjalnie sześciu posłów Unii 
Wolności: Wojciech Arkuszewski, poseł na Sejm I kadencji, działacz Klubu Inteligen-
cji Katolickiej i NSZZ „Solidarność”, socjolog Piotr Buczkowski, znany twórca refor-
my samorządowej, przewodniczący Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, 

424   „Nic zasadniczego nas nie dzieli”, „Nowiny”, 9.01.1997 r.
425   Tamże.
426   „Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Program i Statut”, Warszawa 1999 r.
427   K. Wandowicz, „Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998)”, Wrocław 2000 r.
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Andrzej Machowski, poseł na Sejm I kadencji, Zdobysław Milewski, były sekretarz pra-
sowy premier Hanny Suchockiej, Bronisław Komorowski, współpracownik podziem-
nych struktur KSS „KOR” oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, poseł na 
Sejm od 1991 r., a także Jan Maria Rokita, były szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie 
Hanny Suchockiej, poseł od 1989 r. 

Politycy ci, będąc jeszcze członkami Unii Wolności stanowili jej frakcję prawico-
wą. Swoje odejście z tej partii argumentowali dominującym w niej nurtem lewicowym 
utożsamianym z Jackiem Kuroniem, Zofią Kuratowską czy też Władysławem Frasyniu-
kiem oraz nie dość wyrazistą postawą Unii, jako ugrupowania opozycyjnego, wobec 
SLD. Wraz z tymi politykami do SKL odeszła grupa działaczy Unii związanych z nimi 
ideowo.

„Powstało Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Długotrwałe wysiłki na rzecz po-
wstania formacji nowoczesnej polskiej prawicy zostały wreszcie uwieńczone sukcesem. 
(...) SKL ma realne szanse stania się podstawowym ośrodkiem kształtowania się kon-
sekwentnej prawicy: respektującej prawicowy kanon wartości politycznych i opowia-
dającej się konsekwentnie za wolną prywatną gospodarką. Skupia środowiska złączone 
wspólną wizją Polski i sposobem prowadzenia działalności politycznej. Ma szansę trafić 
zarówno do miejskiego wyborcy, jak rolnika i mieszkańca prowincji. Czołówka poli-
tyków nowej partii daje gwarancję rzetelności”428 – tak podsumował powstanie nowej 
partii jeden z jej głównych ideologów, Aleksander Hall. 

Do ostatniej chwili politycy stronnictwa prowadzili rozmowy z działaczami konser-
watywnego Ruchu Stu, partii powstałej w październiku 1995 r., na czele z Czesławem 
Bieleckim. Niestety, negocjacje w sprawie dołączenia Ruchu do twórców SKL nie przy-
niosły oczekiwanych efektów. Co prawda lider „Setki” obiecał bliską współpracę w ra-
mach AWS, ale sam nie uczestniczył w zjeździe. „Ruch Stu nie rozwiąże się. Nie mamy 
ochoty zaprzepaścić dorobku naszej pracy. Nie chcemy wybierać kolejnej niewiadomej 
i ryzykować skoku w nieznane, co robią Hall i Balazs, którzy uznali, iż dotychczas byli 
za mało aktywni”429 – twierdził Bielecki w rozmowie z dziennikarzem. 

Entuzjastycznie do połączenia się partii podszedł natomiast inny znany polityk Ru-
chu Stu, Andrzej Olechowski. Podczas zjazdu, gdzie był gościem, skrytykował władze 
swojego ugrupowania za brak zdecydowania i woli połączenia. „Nie potrafię się oddzie-
lać murem od ludzi, którzy myślą podobnie jak ja. Jeśli widzę między nimi barykadę, 
siadam na niej okrakiem. Jeśli to samo zrobi więcej osób, barykada się zawali”430 – po-
wiedział do delegatów. Była to wyraźna zachęta dla działaczy Ruchu Stu, aby wsparli 
Olechowskiego w dążeniu do integracji z SKL. Olechowski na znak protestu wobec 
postawy Czesława Bieleckiego zrezygnował ze wszystkich funkcji w Ruchu Stu, nie 

428   A. Hall, „Stało się”, „Przegląd Konserwatywny”, styczeń-marzec 1997 r.
429   M. D. Zdort, „ Równoprawny partner »Solidarności«” , „Rzeczpospolita” nr 9, 11-12.01.1997 r.
430   W. Załuska, „I włościanie, i mieszczanie”, „Gazeta Wyborcza” nr 10, 13 stycznia 1997 r.
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przyjął natomiast propozycji, aby zostać liderem SKL. Przedzjazdowe rozmowy o połą-
czeniu objęły także Partię Chrześcijańskich Demokratów kierowaną przez Pawła Łącz-
kowskiego i Jerzego Stępnia. Jednak także i w tym przypadku nie doszło do połączenia 
w styczniu 1997 r. „Mam nadzieję, że zawsze już będziemy blisko”431 – deklarował 
Jerzy Stępień w liście do delegatów.

Obserwatorzy ówczesnej sceny politycznej uważali SKL za partię szczególnie bliską 
Lechowi Wałęsie. Obecność przedstawiciela byłego prezydenta, Andrzeja Zakrzewskie-
go, na zjeździe oraz długi i ciepły list do delegatów świadczyły o pozytywnym stosunku 
Wałęsy do inicjatywy.

„Polsce potrzebna jest rozsądna prawica. Wy ją reprezentujecie. (...) Musimy w Eu-
ropie zająć należne nam miejsce. Dlatego nasz obóz musi mieć wiarygodny program 
i wizję Polski, kraju, który może konkurować z najlepszymi. Mam nadzieję, że Wy 
będziecie nośnikiem tego programu. Będziecie mieli odwagę przeciwstawić się – jeśli 
będzie trzeba – nieodpowiedzialności i projektowaniu nowych utopii”432 – pisał do de-
legatów Lech Wałęsa. W późniejszym okresie władze stronnictwa blisko współpraco-
wały z Instytutem Lecha Wałęsy, a niektórzy najbliżsi współpracownicy prezydenta, jak 
Andrzej Zakrzewski, zasilili szeregi ugrupowania. Szefem Rady Politycznej, zgodnie 
ze wcześniejszymi ustaleniami, wybrano natomiast przewodniczącego Partii Konser-
watywnej. Zjazd dokonał także wyboru Zarządu Krajowego, w skład którego weszło  
16 osób: Wojciech Arkuszewski, dotychczasowy prezes SLCh i senator Artur Balazs, 
Jacek Bendykowski, reprezentujący Ligę Młodych Konserwatystów, Zygmunt Berdy-
chowski, poseł na Sejm I kadencji, współzałożyciel NSZZ „Solidarność” RI, Piotr Bucz-
kowski, działacz samorządowy, Kazimierz Ferenc, Aleksander Hall, Jacek Janiszewski, 
Bronisław Komorowski, Wojciech Modelski, współtwórca Ruchu „Wolność i Pokój”,  
w latach 1985-1992 mieszkając w USA dał się poznać jako organizator akcji sprowadza-
nia rannych bojowników afgańskich do amerykańskich szpitali, po powrocie do kraju 
m.in. szef biura parlamentarnego Unii Demokratycznej, Ireneusz Niewiarowski, współ-
organizator NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, parlamentarzysta w latach 
1989-1993, Krzysztof Oksiuta, politolog, współzałożyciel Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej, Jan Maria Rokita, Mirosław Styczeń, samorządowiec, w latach 
1990-1993 wojewoda bielski, działacz NSZZ „Solidarność”, Józef Ślisz, wicemarszałek 
Senatu I i II kadencji, działacz rolniczej „Solidarności” oraz Jerzy Wituszyński, związany 
z byłą Partią Konserwatywną, samorządowiec z Nowego Sącza. 

Skład władz partii odzwierciedlał siły polityczne, które tworzyły SKL; w Zarządzie 
Krajowym byli reprezentowani przedstawiciele Partii Konserwatywnej, Stronnictwa Lu-
dowo-Chrześcijańskiego i secesjonistów z Unii Wolności. Najważniejszym zadaniem 
nowych władz była budowa struktur w terenie. W chwili powstania ugrupowania jego 

431   List Jerzego Stępnia do uczestników Zjazdu Zjednoczeniowego SKL, Warszawa, 12.01.1997 r.
432   List Lecha Wałęsy do uczestników Zjazdu Zjednoczeniowego SKL, Gdańsk, styczeń 1997 r.
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członkowie piastowali funkcje w samorządach, a w Sejmie II kadencji powstało Koło 
Konserwatywno-Ludowe, w skład którego weszło 8 posłów i senator. Liczbę członków 
oceniano na 8 tysięcy, a już na samym początku działalności posiadało struktury w 47 
województwach. Do członkostwa w SKL przyznawało się 600 radnych i około 100 wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast. W Radzie Programowej Telewizji Polskiej zasia-
dał Zdobysław Milewski, a w radach programowych ośrodków telewizji w Katowicach 
i Rzeszowie, Mirosław Styczeń i Kazimierz Ferenc. Członkowie SKL przewodniczyli 
licznym organizacjom i instytucjom, m.in.: Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów (prezes 
Ireneusz Niewiarowski), Lidze Morskiej (prezes Bronisław Komorowski), Unii Wielko-
polan (prezydent Piotr Buczkowski), Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej 
(prezes Artur Balazs), Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej (przewodnicząca Lidia 
Krajewska), Stowarzyszeniu Forum Polska – Zachód (przewodniczący Jacek Janiszew-
ski), Fundacji Instytut Wschodni (przewodniczący Zygmunt Berdychowski), Fundacji 
Polska Wieś 2000 (prezes Artur Balazs), Europejskiej Unii Kobiet (wiceprzewodnicząca 
Lidia Błądek). Stronnictwo wydawało dwa pisma: „Przegląd Konserwatywny” – w cyklu 
kwartalnym o nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy – oraz miesięcznik „Pismo Ludowo-
-Chrześcijańskie” o nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Politycy SKL współtworzyli linię 
programową krakowskiej „Arki”, „Nowin Rzeszowskich”, katolickiej „Więzi”, czy też 
pisma Ligi Morskiej „Ster” .

Był to spory potencjał jak na partię prawicową szczególnie w okresie, kiedy inne 
ugrupowania o rodowodzie solidarnościowym przeżywały swoisty okres „smuty” po 
klęsce wyborczej 1993 r. Od samego początku, dzięki zaangażowaniu lokalnych dzia-
łaczy, bez problemu przebiegał proces integracji stronnictwa i wzrost liczby jego człon-
ków. „Natychmiast po swym zaistnieniu SKL odnotowało napływ nowych członków, 
zarówno dotychczas bezpartyjnych, jak przychodzących z istniejących partii prawico-
wych. Siłą przyciągającą do SKL są jego założenia programowe, opierające się na war-
tościach chrześcijańskich oraz pragmatyzm i umiar w działaniach na scenie politycz-
nej, jaką prowadziły do czasu połączenia Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie i Partia 
Konserwatywna. (…) Nie jestem człowiekiem naiwnym i zdaję sobie sprawę, że przy 
obecnej ordynacji wyborczej i sytuacji politycznej na polskiej scenie politycznej, nasze 
niedawno powstałe stronnictwo zostało zmuszone do szukania powiązań, aby zaistnieć 
po jesiennych wyborach w parlamencie Rzeczypospolitej i mieć jakiś wpływ na dalszy 
rozwój Polski, ale nasi przywódcy – bez wyjątku – winny dążyć do przekonania naszych 
wiodących partnerów i sprzymierzeńców do zachowania w swych publicznych wystą-
pieniach trochę wstrzemięźliwości”433 – twierdził jeden z lokalnych działaczy, prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa w Wałbrzychu, Roman Michalkiewicz.

433    Z. Iwanicki, „Chcemy reprezentować Polską wieś i prowincję”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe” nr 4 (115),  
kwiecień 1997 r. 
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SKL od dnia zjazdu założycielskiego cechowała wyrazista linia polityczna i ideowa. 
Twórcy i działacze partii zdawali sobie jednak sprawę, że nie są w stanie samodzielnie 
pójść do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Swoją przyszłość widzieli w Akcji 
Wyborczej Solidarność, która już od czerwca 1996 r. była największym ugrupowaniem 
opozycyjnym, mającym szansę na zwycięstwo z koalicją SLD – PSL. Od momentu 
powstania, SKL widziało siebie jako głównego przedstawiciela nurtu konserwatyw-
no-liberalnego wśród konglomeratu ugrupowań tworzących Akcję. Tak też odbierali 
stronnictwo dziennikarze i publicyści komentujący powstanie nowej siły politycznej 
po prawej stronie. Celnie przyszłą rolę partii kreśliła publicystka „Polityki”, Janina Pa-
radowska: „Powstanie SKL nie jest jednak faktem nieważnym. Jest to zdarzenie, któ-
re może wpłynąć na kształt AWS. Wśród pospolitego ruszenia pojawiła się bowiem 
formacja zwarta ideowo i programowo, mająca w swych szeregach grono polityków, 
którzy doświadczyli już sprawowania władzy, przebywania w parlamentarnej opozycji, 
pracy w samorządach. Pojawiła się więc opozycja dla partyjnych kanap, które skłonne 
są zapłacić każdą cenę, czyli siedzieć cicho i potakiwać, byle z komputera Mariana 
Krzaklewskiego wypadł dla nich jakiś udział, czyli miejsce na liście kandydatów do 
parlamentu”.434 Konserwatywni ludowcy, pomimo iż dwie łączące się partie posiadały 
razem 4 udziały na 100 w AWS, liczyli na równoprawne traktowanie w Akcji, a przynaj-
mniej na poważne podejście związkowców do zgłaszanych przez SKL postulatów pro-
gramowych. Dawali o tym wyraźnie do zrozumienia w przemówieniach zjazdowych, 
wygłaszanych w obecności zaproszonego szefa AWS, Mariana Krzaklewskiego, i w ku-
luarowych rozmowach z dziennikarzami. „Wielokrotnie publicznie mówiłem o swoich 
obawach związanych z AWS. Jednak muszę stwierdzić, że jest to najmocniejszy centro-
prawicowy układ – mówił senator Artur Balazs, według którego nowa formacja może 
być równoprawnym partnerem »Solidarności« w Akcji. – Nie ukrywam, że będziemy 
chcieli mieć większy wpływ na to, co się dzieje w Akcji Wyborczej Solidarność. Marian 
Krzaklewski przypomniał jednak, że decyzję o przyjęciu nowej formacji do AWS po-
dejmie Rada Krajowa koalicji po zaakceptowaniu przez partię Halla, Komorowskiego  
i Balazsa założeń programowych i regulaminu AWS. Zdaniem przewodniczącego »Soli-
darności«, byli posłowie UW powinni na zjeździe założycielskim nowej partii wyjaśnić 
potencjalnym wyborcom Akcji, jakie są przyczyny polityczne ich decyzji”.435

Od początku powstania partii dał się odczuć pewien dystans działaczy konserwatyw-
no-ludowych do AWS. Był on spowodowany ogromną rolą związku zawodowego „So-
lidarność”, który praktycznie rządził całą Akcją, posiadając najwięcej udziałów. SKL-
-owcy zdawali sobie jednak sprawę, że zaistnieć na scenie politycznej można jedynie, 
gdy do wyborów pójdą połączone siły centroprawicy. Politycy stronnictwa zdawali so-
bie też sprawę z siły swoich struktur i spójności programu, który przewidywał konkretne 

434   J. Paradowska, „Przesiadka na okręt flagowy”, „Polityka” nr 3, 18.04.1997 r.
435   M. D. Zdort, „Równoprawny partner »Solidarności«”, „Rzeczpospolita” nr 9, 11-12.01.1997 r.
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rozwiązania problemów we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarcze-
go. Podczas zjazdu założycielskiego podjęto uchwałę o niezwłocznym złożeniu wnio-
sku nowej formacji o przyjęcie do AWS, gdyż widziano w niej „jedyną siłę zdolną do 
odebrania w nadchodzących wyborach władzy z rąk koalicji postkomunistycznej”.436

Swój wizerunek polityczny stronnictwo budowało także na negacji poczynań koalicji 
SLD – PSL. Podkreślając nurt chłopski, krytykowało posunięcia PSL dotyczące polityki 
rolnej państwa prezentowanej przez działaczy tej partii. „Pawlak absolutnie podporząd-
kowuje sobie partię. Jego myśl polityczna wygląda w ten sposób: najpierw on, potem 
może Polska, a potem może w jakimś wymiarze chłop, który najlepiej, żeby był głupi, 
by nie rozumiał, co się dzieje”437 – w ten właśnie sposób oceniał zdolności polityczne 
PSL-owskich liderów prezes Jacek Janiszewski. Przejawów choćby kurtuazji nie było 
także i po przeciwnej stronie. „Renegaci z Unii Wolności zasilili nową partię”438 – tak  
w oczach dziennikarza „Zielonego Sztandaru” rodziło się SKL. 

Już półtora miesiąca po zjeździe założycielskim władze SKL zwołały Krajową 
Konferencję Programową, której celem było wypracowanie jednolitego programu 
dla formacji konserwatywno-ludowej. „Polska stoi przed pięcioma zasadniczymi wy-
zwaniami. Zapewnieniem trwałego bezpieczeństwa narodowego na następne 100 lat. 
Polska stoi przed koniecznością przejścia przez drugi trudny okres wielkiej przemiany 
cywilizacyjnej, jaka rozpoczęła się po upadku komunizmu. Zadaniem każdej władzy, 
która wygra wybory w 1997 roku będzie znalezienie sposobu, ażeby ponownie Pola-
cy poczuli się w swoim państwie, ażeby odzyskali poczucie wiary w wartość uczest-
nictwa w życiu publicznym. Dla Polski rzeczą kluczową jest odbudowa wiarygodne-
go, narodowego przywództwa i silnej władzy wykonawczej. Zasadniczą kwestią jest 
wzrost poziomu życia Polaków tak, ażeby w perspektywie 10-15 lat polska zachodnia 
granica przestała być granicą cywilizacyjną. Polska stoi przed koniecznością doko-
nania zasadniczych przemian w dziedzinie unowocześnienia rolnictwa, wsi, struktu-
ry agrarnej, ażeby wieś polska stała się integralną częścią unowocześniania państwa 
i społeczeństwa, a nie trzymała się gdzieś w ogonie tych przemian i była traktowa-
na jako obciążenie, w sposób pogardliwy”439 – referował projekt programu poseł Jan  
Maria Rokita. Dokument programowy przyjęty przez konferencję stanowił rozwinięcie 
pięciu wyzwań przedstawionych przez posła Rokitę. 

Ludowi konserwatyści położyli nacisk na bezpieczeństwo państwa, stwierdzając jed-
noznacznie, że interes Polski wymaga przystąpienia do NATO i struktur Unii Europej-
skiej. Zwrócono także uwagę na konieczność trwałego sojuszu Polski z Ukrainą, zabez-
pieczającego niepodległość obu państw. Podkreślając istotę przemian cywilizacyjnych, 

436   Uchwała Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Warszawa 12.01.1997 r.
437    Z. Iwanicki, „Chcemy reprezentować Polską wieś i prowincję”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe” nr 4 (115),  

kwiecień 1997 r.
438   K. Frański, „Renegaci z Unii Wolności zasilili nową partię”, „Zielony Sztandar” nr 3, 19.01.1997 r.
439   Zb. Ł., „Krajowa Konferencja Programowa”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe” nr 4 (115), kwiecień 1997 r.
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stwierdzono, iż „polska polityka potrzebuje programu konserwatywno-społecznego, 
odwołującego się z jednej strony do podstawowych wartości tradycji państwowej, naro-
dowej i religijnej, z drugiej zaś realizowanego przez państwo wspólnie z samorządami, 
związkami zawodowymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami oraz organiza-
cjami społecznymi.”440 Położono nacisk na przeprowadzenie reprywatyzacji, lustrację 
elit politycznych i odpartyjnienie urzędów publicznych. Uczestnicy konferencji opo-
wiedzieli się także za przeciwdziałaniem fali agresji i nihilizmu w kulturze masowej  
i zdecydowaną walką z przestępczością obyczajową i pornografią. „Naszą ambicją pro-
gramową jest merytoryczny wkład w politykę prawicowego rządu, który wierzymy, że 
powstanie we wrześniu br.”441 – podkreślał poseł Rokita w swoim wystąpieniu.

Taki właśnie rząd prawicowy miał stanowić „wiarygodne przywództwo narodowe”. 
Jednak, aby spełnić plany konserwatystów, należało wzmocnić władzę wykonawczą  
i zdecentralizować państwo, redukując liczbę województw i powołując powiaty. Polity-
cy SKL stawiali także na wzmocnienie samorządów, uważając słusznie, że ten szczebel 
władzy jest najbliżej obywatela i dlatego też wie, co najlepiej służy danej społeczności 
lokalnej. Twórcy założeń programowych byli zdania, iż samorządowi terytorialnemu 
należy przekazać połowę dochodów publicznych. Taka koncepcja oznaczałaby zasad-
niczą przebudowę ustroju państwa, ograniczając wydatki publiczne. „Dla tego celu po-
trzebne jest powołanie samorządów powiatowych i wojewódzkich, które powinny być 
wyposażone we własne budżety tworzone z podatków dochodowych, VAT i subwencji 
rządowych”442 – podkreślali uczestnicy konferencji. Podział administracyjny Polski na 
49 województw jawił się jako anachroniczny i czyniący z kraju jedno z bardziej scentra-
lizowanych państw w demokratycznej Europie.

Kolejnym etapem tworzenia nowej jakości w polityce byłaby zmiana działania są-
dów i prokuratur, mająca na celu skuteczną egzekucję prawa. Zmiana sytuacji w wymia-
rze sprawiedliwości sprawiłaby, że obywatele poczuliby, iż nasz kraj nie musi być znany 
jedynie z niewyjaśnionych afer i bezkarnych przestępców, ale spełnia standardy państw 
zachodnioeuropejskich. SKL-owcy podnieśli także kwestię lustracji elit politycznych, 
jako niezbędnego warunku uzyskania rękojmi przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Istotnym punktem programu były kwestie gospodarcze, a przede wszystkim wzrost 
gospodarczy i podniesienie poziomu życia ludzi. W tym celu opracowano tak zwane 
zasady dobrego ustroju gospodarczego, które – zdaniem ich twórców – stanowiły pod-
stawę gwarantującą stabilny rozwój i wzrost zamożności obywateli. 

Aby osiągnąć sukces, należało zadbać o wysoki poziom wykształcenia społeczeń-
stwa, dzięki czemu powstanie rodzima klasa średnia, bez której nie sposób budować 
kapitalizmu. SKL, jak każda partia prawicowa, opowiadało się za dominacją własności 

440   Zb. Ł., „Krajowa Konferencja Programowa”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe” nr 4 (115), kwiecień 1997 r.
441   Tamże.
442   Tamże.
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prywatnej we wszystkich sektorach gospodarki, dopuszczając jednak pewne elementy 
interwencjonizmu państwa w niektórych dziedzinach. Były to: budownictwo miesz-
kaniowe, inwestycje infrastrukturalne, ochrona polskiej gospodarki na granicach oraz 
przekształcenia i restrukturyzacja w wielkim i ciągle państwowym przemyśle. W tym 
ostatnim żądano interwencji państwa mającej na celu pomoc w prywatyzacji gospo-
darczych molochów, a nie podtrzymywania nieefektywnego status quo w gospodarce. 
Postulowano, aby procesy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych prowadzono na 
wszystkich ścieżkach zgodnych z prawem, przyśpieszając jednocześnie prywatyzację 
sektora bankowego oraz firm z otoczenia rolnictwa, poczynając od producentów środ-
ków produkcji dla rolnictwa i przemysłu maszynowego, a kończąc na zakładach prze-
twórstwa rolno-spożywczego. 

Reprywatyzacja to kolejny ważny element programu partii. Jej przeprowadzenie 
miałoby potwierdzić wiarygodność dokonujących się przemian w Polsce po 1989 r.  
„Przeprowadzenie reprywatyzacji wykreuje nowe elity nie związane z dawnym apara-
tem władzy, przychylne wartościom konserwatywnym, dążące do współpracy z Zacho-
dem”443 – twierdzili słusznie twórcy programu stronnictwa. Przedstawiano również kon-
kretne projekty rozwiązania tego problemu, proponując zwrot mienia w naturze w tych 
wszystkich przypadkach, gdzie byłby on możliwy. Jeżeli nie byłoby takich możliwo-
ści, proponowano przyznanie mienia zamiennego, będącego częścią składową majątku  
w dyspozycji Skarbu Państwa. W innych przypadkach przewidywano przyznawanie pa-
kietu bonów reprywatyzacyjnych, które mogłyby być przeznaczone na wykup prywaty-
zowanych przedsiębiorstw państwowych. Kwestia reprywatyzacji miała wymiar nie tyl-
ko ekonomiczny, ale także moralny. Dotyczył i dotyczy on grupy kilkuset tysięcy osób, 
które utraciły swoje majątki w okresie PRL. Po 1989 r. o potrzebie zadośćuczynienia 
ludziom w ten sposób poszkodowanym przez system komunistyczny mówiły wszystkie 
ugrupowania centroprawicy, jednak jak do tej pory kwestia ta nie została uregulowana  
w sposób ostateczny. Proponowane przez SKL rozwiązania dawały szanse na pozytyw-
ne zakończenie tego wstydliwego dla elit politycznych problemu.

Ważnym elementem programu była polityka rolna SKL, szczególnie bliska działa-
czom wywodzącym się z nurtu ludowego. Politycy stronnictwa zdawali sobie jednak 
sprawę, że prezentowane przez nich pomysły nie będą zbyt entuzjastycznie przyjmo-
wane przez mieszkańców wsi. Przygotowanie rolnictwa do twardych reguł wolnego 
rynku po wejściu do Unii Europejskiej, czy też komasacja ziemi i tworzenie dużych, 
minimum kilkudziesięciohektarowych gospodarstw rolnych w perspektywie 20-30 lat 
nie były popularnym postulatem wśród rolników. W kraju, gdzie przeważają niewielkie 
gospodarstwa rodzinne i tradycyjne przywiązanie choćby do kawałka ziemi czasami 
wbrew wszelkim racjonalnym przesłankom, próby głębokich reform mogły zakończyć 
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się fiaskiem. Nasze rolnictwo „charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, niską wydaj-
nością i wysokim nasyceniem siły roboczej. Ta sytuacja powinna jak najszybciej ulec 
zmianie”444 – przekonywali twórcy programu. 

Nie ukrywano jednak przed rolnikami skutków integracji z Europą Zachodnią. Twier-
dzono, iż nie wszystkie gospodarstwa będą rozwijały się bez przeszkód, niektóre ulegną 
likwidacji. W związku z tym część rolników powinna zostać objęta ustawą o przejściu 
na wcześniejszą emeryturę, a młodzi mieszkańcy wsi, nie pracujący w gospodarstwach, 
powinni przekwalifikować się, tak aby znaleźć pracę w otoczeniu rolnictwa lub samemu 
tworzyć miejsca pracy. Dla rozwoju wsi politycy SKL za niezbędną podstawę uważa-
li rozwój infrastruktury. Drogi, sieć telefoniczna, wodociągi, kanalizacja, nowe szko-
ły i ośrodki zdrowia to elementy, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania  
i rozwoju. Chrześcijańscy ludowcy mieli już pewne doświadczenie w tych dziedzinach, 
gdyż kierowany przez Artura Balazsa Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wspo-
magał finansowo budowę sal gimnastycznych przy szkołach, budowę wodociągów, czy 
też kanalizację wielu miejscowości w kraju. Operatywni samorządowcy bardzo czę-
sto korzystali z dotacji udzielanych przez Fundusz. Doceniano także rolę spółdzielczo-
ści, widząc w niej instytucję, która miałaby wpływ na zmianę mentalności rolników. 
Zdaniem konserwatystów, osiągnięcie zysku przez spółdzielnie nie powinno być ce-
lem samym w sobie, lecz jedynie środkiem do realizacji innych celów, takich jak: pod-
niesienie zarobku gospodarstwa spółdzielczego i podniesienie poziomu świadomości 
członków spółdzielni. Był to powrót do idei spółdzielczości prezentowanych na po-
czątku XX wieku przez księdza Wawrzyniaka czy też księdza Wacława Blizińskiego, 
twórcy wzorcowych spółdzielni w okresie międzywojennym w Liskowie. Podkreślano, 
iż spółdzielnie muszą stać się rzeczywistą własnością ich członków, a nie miejscem 
przechowywania aparatu partyjnego, co zarzucano przedstawicielom PSL. Twórcy pro-
gramu zwracali również uwagę na rozwój rolnictwa ekologicznego. W rozwoju takich 
właśnie gospodarstw widziano szansę na zwiększenie konkurencji polskiej żywności na 
rynkach krajów Europy Zachodniej oraz możliwość ograniczenia bezrobocia w wyni-
ku rozwoju firm zajmujących się przetwórstwem i zbytem ekologicznych produktów. 
Ważnym elementem zmian w rolnictwie było także powstawanie gospodarstw agrotu-
rystycznych, dzięki którym można by powstrzymać degradację środowiska i zwiększyć 
liczbę miejsc praca na terenach wiejskich. Za bardzo istotny punkt programu rolnego 
członkowie SKL uznali kwestię ubezpieczeń społecznych rolników. Jednoznacznie opo-
wiedzieli się za utrzymaniem oddzielnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go, zalecając jej działania na rzecz prewencji i rehabilitacji na wsi, w tym tworzenie 
gabinetów usprawnienia leczniczego w wiejskich ośrodkach zdrowia. „Bardzo istot-
nym problemem jest podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców wsi, wczesne 
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wykrywanie i leczenie chorób, które można określić mianem zawodowych w rolnictwie 
oraz rehabilitacja w ośrodkach KRUS. Tą pracą powinni się zajmować lekarze rodzinni 
w ośrodkach wiejskich, gdyż oni są fundamentem służby zdrowia”445 – twierdził polityk 
SKL, Andrzej Wojtyła, minister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej.

Polityka zdrowotna państwa stanowiła istotną część programu. Za podstawę zmian 
uznano instytucję lekarza rodzinnego, którego wybiera pacjent. Zdaniem twórcy tej czę-
ści programu Andrzeja Wojtyły, lekarz rodzinny byłby przewodnikiem pacjenta i to do 
niego należałby wybór współpracującego z nim specjalisty. W programie zdrowotnym 
zwrócono także uwagę na finansowanie opieki zdrowotnej, postulując, aby przeznaczo-
ne na nią pieniądze pochodziły ze środków zbieranych w ramach powszechnych ubez-
pieczeń zdrowotnych. Aby zreformować służbę zdrowia, konserwatyści proponowali 
podjęcie konkretnych działań, w tym m.in.:

•  zwiększenie wydatków budżetowych na ochronę zdrowia,
•  nowelizację ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych,
•   pomoc administracji centralnej w opracowaniu spójnych programów naprawczych 

dla zadłużonych placówek opieki zdrowotnej,
•  oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na lekarzach rodzinnych oraz zespołach 

specjalistów.
Proponowano także rozwiązania dotyczące funkcjonowania szpitali klinicznych  

i ubezpieczalni regionalnych.
Śledząc dokumenty programowe Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, te z okre-

su samego I Zjazdu, jak i powstałe podczas Krajowej Konferencji Programowej, nie 
sposób nie zauważyć bardzo poważnego potraktowania wszystkich dziedzin życia spo-
łecznego i politycznego przez liderów nowego ugrupowania. Program konserwatystów 
nie był jedynie, jak to często bywało w przypadku powstających jak grzyby po deszczu 
„kanap” centroprawicowych, zbiorem kilkudziesięciu ogólnikowych punktów, ale każda 
z dziedzin była potraktowana wyczerpująco, wraz z przedstawieniem projektu konkret-
nych rozwiązań. Można się z nimi zgadzać lub nie, ale trzeba przyznać, że one istnieją. 
Ludowi konserwatyści w swym programie przedstawili też wizję kultury narodowej, 
odnosząc się do problemów kinematografii, czytelnictwa, promocji kultury polskiej za 
granicą i ochrony języka. Nie pozostali obojętni wobec rynku medialnego, proponując 
wprowadzenie ładu prawnego i ładu moralnego. Podkreślano szczególną rolę dzien-
nikarzy w demokratycznej rzeczywistości, ich odpowiedzialność i etykę w przekazy-
waniu informacji. Ostrzegano przed monopolizacją i nadmierną koncentracją mediów. 
Stwierdzono, że „państwo nie powinno stwarzać żadnych preferencji dla zagranicznych 
wydawnictw, zalewających rynek prasowy tandetnymi, schlebiającymi prymitywnym 
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gustom czasopismami. Może i powinno natomiast wspierać niskonakładowe pisma słu-
żące upowszechnianiu kultury, sztuki, problemom środowisk społecznych”.446 

Program SKL powstał dzięki pracy zespołów zajmujących się poszczególnymi 
dziedzinami życia społeczno-politycznego. Sprawy związane z konstytucją i ustrojem 
państwa były opracowywane pod kierownictwem posła Jana Marii Rokity i Aleksan-
dra Halla. Rolnictwo było oczkiem w głowie prezesa Jacka Janiszewskiego i Artura 
Balazsa, program reformy służby zdrowia był domeną Andrzeja Wojtyły, nad reformą 
samorządową czuwał poseł Piotr Buczkowski, sprawami bezpieczeństwa państwa zaj-
mował się poseł Bronisław Komorowski. To oczywiście nazwiska niewielkiej części 
osób, założenia programowe tworzyło bowiem szerokie grono działaczy stronnictwa, 
niekoniecznie tych z pierwszych stron gazet. Politycy SKL stanowili zwartą grupę, która 
od początku istnienia partii miała wypracowaną wizję funkcjonowania państwa. Złożyła 
się na nią praca środowisk Partii Konserwatywnej, Stronnictwa Ludowo-Chrześcijań-
skiego i prawicowego odłamu Unii Wolności.

Dyskusyjne grupy konserwatystów, pragmatycznie działający członkowie SLCh, 
zdobywający doświadczenie w funduszach i fundacjach, współpracujący z samorzą-
dami, stąd też znający problemy tych najmniejszych społeczności lokalnych, w końcu 
klarowne rozwiązania ustrojowe proponowane przez państwowców na czele z Rokitą  
i Komorowskim – to ogromny i pozytywny bagaż, z jakim do świata polityki wchodziła 
nowa partia. Wśród innych środowisk prawicowych tworzących Akcję Wyborczą Soli-
darność właśnie ta spójność programowa wyróżniała konserwatystów. Wiedzieli o tym 
dobrze liderzy związkowi i koledzy z innych ugrupowań, dlatego też do SKL podcho-
dzono z dużą rezerwą. „To konkurencja dla nurtu radykalnie narodowo-katolickiego, 
reprezentowanego choćby przez resztki ZChN w osobie Mariana Piłki, który wypowia-
da się w imieniu narodu nie mając do powiedzenia nic lub mówiąc głupstwa. Wreszcie 
konkurencja dla związkowych działaczy przyzwyczajonych do tego, że i tak oni mają 
ostatnie słowo” – zauważała, nie bez uszczypliwości, Janina Paradowska z „Polityki”.447

Nowa partia polityczna musiała przede wszystkim uporządkować swoje struktury  
i doprowadzić do połączenia środowisk tworzących SKL. Unifikacja przebiegała spraw-
nie i praktycznie we wszystkich regionach do maja 1997 r. odbyły się zjazdy struktur 
wojewódzkich i gminnych. Zazwyczaj wybór prezesa następował po wcześniejszym 
uzgodnieniu kandydata przez działaczy SLCh i PK. W regionach, gdzie do nowej partii 
przechodziła część struktur Unii Wolności, uwzględniano osoby związane z tym środo-
wiskiem. Lokalni politycy SKL od początku uwierzyli w możliwość powodzenia nowej 
inicjatywy, szczególnie, iż dało się zaobserwować duże zainteresowanie mediów nową 
partią oraz niektórych członków innych ugrupowań centroprawicowych. Brak różnic 
programowych i ideowych wśród członków PK, SLCh i prawicowych unitów pomagał 
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jednoczeniu. „Partia Konserwatywna była partią małą, ale sympatyczną” – mówił jeden 
z jej działaczy na ostatnim spotkaniu koła warszawskiego. „Widzę tu jednak możliwości 
działania dla konserwatystów, których zdolności mediatorskie i łatwość nawiązywania 
kontaktów poznałam w czasie działalności w PK. Te przymioty, połączone z dobrą wolą, 
mogą pomóc skrócić czas, w którym będziemy posługiwać się określeniami: »my«, »wy«, 
»oni« i mogą przyśpieszyć moment, kiedy na jakimś spotkaniu członków naszej formacji 
ktoś będzie mógł powiedzieć: Stronnictwo Konserwatywno- Ludowe jest partią dużą, 
ale sympatyczną”448 – konkludowała publicystka „Przeglądu Konserwatywnego”. 

Najwyższą władzą w partii był Kongres Krajowy, który zgodnie z założeniami miał 
się zbierać co dwa lata. On też decydował o linii programowej stronnictwa i zawieranych 
sojuszach politycznych. Wybierał władze krajowe partii, na czele z prezesem i Zarządem 
Krajowym. Powoływał również członków Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyj-
nej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Delegatami na kongres były osoby wybrane na 
zjazdach wojewódzkich partii oraz posłowie i senatorowie stronnictwa. Podstawowym 
ogniwem w SKL było koło gminne. W przeciwieństwie do innych ugrupowań centropra-
wicowych, stronnictwo nie było partią kanapową. Posiadało struktury w wielu gminach, 
na wsiach i w miasteczkach, gdzie już wcześniej działali członkowie SLCh, a wielu z nich 
było radnymi, wójtami i burmistrzami. W dużych miastach istniały struktury dawnej Partii 
Konserwatywnej oraz prawicowi unici związani z grupą Rokity i Komorowskiego.

W pierwszej połowie 1997 r. odbywały się zjazdy gminne i wojewódzkie, podczas 
których wyłaniano nowe władze. Na szczeblu gminnym prym wiedli zazwyczaj przed-
stawiciele dawnych chrześcijańskich ludowców. Władze wojewódzkie wyłaniano w ten 
sposób, by byli w nich reprezentanci wszystkich środowisk budujących SKL. Podobnie 
było przy powoływaniu Krajowej Rady Politycznej. W niej, jak i w zarządzie krajo-
wym, znaleźli się sztandarowi politycy tych środowisk. Wybrany w styczniu Zarząd 
partii liczył 16 członków, a Rada Polityczna około 100.

„SKL jako pierwsze ugrupowanie, pierwsze chyba od paru dziesiątków lat, chce  
w Polsce reprezentować na równych zasadach polską prowincję oraz wieś i inteligencję 
miejską. Powstało zatem z myślą o reprezentowaniu tych wszystkich grup ludzi, którzy 
związani są z uprawianiem ziemi, mieszkaniem na wsi i mieście oraz inteligencją, za-
równo wiejską, jak i miejską, a także tzw. mieszczanami, tzn. ludźmi zajmującymi się 
małym i dużym biznesem”449 – podkreślał prezes Jacek Janiszewski niecały miesiąc po 
swoim wyborze.

Władze struktur wojewódzkich SKL wyłoniły się w 47 województwach praktycznie 
do kwietnia 1997 r. W tym też czasie przedstawiciele partii przystąpili do niełatwych 
negocjacji z kierownictwem AWS w sprawie konstrukcji list wyborczych. Rozpoczął się 
nowy rozdział w historii ludowych konserwatystów.

448   M.j.p., „Pożegnanie z PK”, „Przegląd Konserwatywny”, styczeń-marzec 1997 r., s. 9.
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