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Rozdział V 

Udział Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego  
w wyborach parlamentarnych 1997 r.  

w ramach Akcji Wyborczej Solidarność

Przystąpienie SKL do Akcji Wyborczej Solidarność
„... Widząc w Akcji Wyborczej „Solidarność” szeroką płaszczyznę jednoczenia ugru-

powań Polski posierpniowej i – dzięki temu zjednoczeniu – jedyną siłę zdolną do odebra-
nia w nadchodzących wyborach władzy z rąk koalicji postkomunistycznej zobowiązuje-
my nowo wybrane władze Stronnictwa do niezwłocznego złożenia wniosku o przyjęciu 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w skład Akcji”.450 Deklarowali uczestnicy Zjaz-
du Założycielskiego nowej partii, który odbył się 12 stycznia 1997 roku.

Akcja Wyborcza „Solidarność” powstała 8 czerwca 1996 roku, podczas spotkania 
zorganizowanego przez liderów NSZZ „Solidarność” z liderami około 20 ugrupowań 
określających się mianem centroprawicowych. Za oficjalną datę powstania AWS przyj-
muje się 11 lipca 1996 r., kiedy to organy statutowe zainteresowanych ugrupowań zaak-
ceptowały umowę koalicyjną.

AWS tworzyły następujące ugrupowania :
•  Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, jedna z najstarszych partii politycznych, 

powstała w 1989 r. Jej przywódcami byli m.in. Wiesław Chrzanowski, Jan Łopu-
szański, Marek Jurek, Stefan Niesiołowski, Ryszard Czarnecki, Stanisław Zając. 
Prezentowała nurt narodowo-katolicki, odnosząc się do wartości, których w okre-
sie międzywojennym symbolem była Narodowa Demokracja. ZChN zaistniało  
w życiu politycznym po wyborach parlamentarnych w 1991 r., kiedy to pod szyl-
dem Wyborczej Akcji Katolickiej wprowadziło do Sejmu 49 posłów i współtwo-
rzyło rządy Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W 1993 r. partia znalazła się  
w opozycji parlamentarnej.

•  Ruch dla Rzeczypospolitej, partia powstała w 1992 r. po odwołaniu rządu Jana Ol-
szewskiego. Jej pierwszym przewodniczącym został były premier. W 1997 r. sze-
fem RdR był Stanisław Węgłowski. W tym okresie był to jedynie szyld, gdyż stron-
nictwo w praktyce nie posiadało struktur w kraju.

•  Ruch dla Rzeczypospolitej – Obóz Patriotyczny, partia powstała w grudniu 1993 r.,  
po rozłamie w Ruchu Jana Olszewskiego. Jej przewodniczącym został Romuald  
Szeremietiew. Jako główny cel RdR OP stawiał sobie zjednoczenie sił 

450   „Stronnictwo Konserwatywno–Ludowe”, Zarząd Wojewódzki w Koninie, Biuletyn nr 1, styczeń 1997 r.
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niepodległościowych, co objawiało się uczestnictwem w wielu nieudanych próbach 
połączeniowych i wewnętrznych sporach, m.in. z Akcją Polską reprezentowaną 
przez Antoniego Macierewicza.

•  Konfederacja Polski Niepodległej, najstarsza partia mieniąca się centroprawicową, 
powstała w 1979 r. Na jej czele stał od samego początku Leszek Moczulski. Partia 
o obliczu populistycznym, bez wyraźnego programu gospodarczego. W wyborach 
parlamentarnych 1991 roku zdobyła 47 mandatów poselskich, jednak przez całą 
I kadencję Sejmu była w opozycji. W wyborach 1993 roku uzyskała 24 mandaty 
poselskie i znalazła się ponownie w ławach opozycyjnych. Przed wyborami parla-
mentarnymi w 1997, na skutek nieporozumień z kierownictwem Akcji, konfederaci 
opuścili AWS, tworząc własny komitet wyborczy, a tuż przed wyborami zrezygno-
wali ze startu.

•  Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny, ugrupowanie powstałe  
w 1996 r. w wyniku rozłamu w Konfederacji Moczulskiego. Grupa secesjonistów  
z Adamem Słomką na czele, niezadowolona z wodzowskiego stylu rządzenia prze-
wodniczącego, utworzyła nową partię. Do KPN OP dołączyła większość posłów 
konfederackich, tworząc w Sejmie oddzielne koło poselskie. W 1998 r. Adam Słom-
ka wraz ze swoją partią został usunięty z AWS, gdyż jego ugrupowanie negowało 
program gospodarczy koalicji AWS – Unia Wolnosci.

•  Porozumienie Centrum to ugrupowanie powstałe w 1990 roku i kierowane przez 
Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Partia o wyraźnym obliczu antykomunistycznym, 
była postrzegana jako ugrupowanie władzy, szczególnie w latach 1990-1991. Po-
siadała reprezentację parlamentarną w Sejmie I kadencji. W 1993 roku znalazła się 
poza parlamentem. Od początku 1998 roku prezesem partii był Antoni Tokarczuk, 
który objął tę funkcję po odejściu z PC Jarosława Kaczyńskiego.

•  Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – stowarzyszenie powstałe przed wyborami 
w 1993 roku, z inicjatywy prezydenta Lecha Wałęsy. W tym samym roku 16 jego 
przedstawicieli zasiadło w ławach parlamentarnych zasilając opozycję. Jednym  
z liderów był Jerzy Gwiżdż, a od początku 1997 roku, poseł Jerzy Wuttke. Od tego 
czasu funkcjonowanie stowarzyszenia praktycznie zamiera.

•  Ruch Stu był partią o obliczu konserwatywno-liberalnym, bliską programowo SKL-
-owi. Mimo prowadzonych rozmów, lider Ruchu, Czesław Bielecki nie zgodził się 
na wejście ugrupowania do stronnictwa. Zwolennikiem połączenia konserwatystów 
był natomiast inny lider „setki”, Andrzej Olechowski. Partia silna intelektualnie, nie 
odgrywała jednak większej roli w życiu politycznym.

•  Ruch „Solidarni w Wyborach” to marginalne ugrupowanie powstałe na skutek roz-
łamu w BBWR, po wykluczeniu ze stowarzyszenia Jerzego Gwiżdża obarczonego 
za klęskę wyborczą Lecha Wałęsy. Liderem „Solidarnych” został Gwiżdż, który 
objął także funkcję rzecznika prasowego AWS. 
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•  Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy było partią powstałą w 1994 roku 
i odwołującą się do tradycji przedwojennego ruchu chadeckiego. Chadecy posiadali 
swoją reprezentację polityczną w Sejmie I kadencji (6 posłów), a od 1993 roku byli 
w opozycji pozaparlamentarnej. Liderami partii byli Tomasz Jackowski i Stefan 
Pastuszewski.

•  Koalicja Konserwatywna była ugrupowaniem powstałym w 1994 roku, po opusz-
czeniu szeregów Partii Konserwatywnej przez część działaczy na czele z Kazi-
mierzem M. Ujazdowskim. KK była ugrupowaniem bliskim programowo Stron-
nictwu Konserwatywno-Ludowemu, a jej istnienie zakończyło się wejściem  
w skład SKL w 1999 roku.

•  Partia Konserwatywna, współtworząca SKL, była sygnatariuszem AWS od po-
czątku powstania formacji. PK powstała w 1992 roku, a jej główny ideologiem  
i przywódcą był Aleksander Hall.

•  Partia Chrześcijańskich Demokratów była kolejnym ugrupowaniem o obliczu cha-
deckim, powstałym w 1990 roku. Jej liderem był Paweł Łączkowski, wicepremier 
w rządzie Hanny Suchockiej. PChD, już w ramach AWS, połączyła się z Poro-
zumieniem Centrum i Ruchem dla Rzeczypospolitej Stanisława Węgłowskiego  
i w 1999 roku utworzyła Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, 
tworząc tak zwany filar chadecki w AWS.

Akcję Wyborczą Solidarność zasiliły jeszcze inne, niewielkie ugrupowania, które 
wprowadziły na listy wyborcze swoich przedstawicieli. Głosząca potrzebę „obrony  
i rozwoju Nacjonalizmu Chrześcijańskiego...” Prawica Narodowa Jacka Bartyzela, 
Stronnictwo Demokracji Polskiej, czyli dawne Stowarzyszenie PAX, ugrupowanie 
praktycznie nie odgrywające żadnej roli politycznej, ale posiadające spory majątek  
w postaci nieruchomości, pozostały jako scheda po PRL. Do AWS dołączyło także 
Stronnictwo Polityki Realnej, partyjka Mariusza Dzierżawskiego, powstała w wyniku 
konfliktu w Unii Polityki Realnej, Zjednoczenie Polskie-Ruch dla Rzeczypospolitej, 
stronnictwo powołane przez secesjonistów z Porozumienia Centrum, Polskie Stronnic-
two Ludowe Porozumienie Ludowe, ugrupowanie Gabriela Janowskiego czy też Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich, samorządowa Liga Krajowa i Niezależne Zrzeszenie 
Studentów z Adamem Bielanem na czele.

Głównym i najważniejszym podmiotem Akcji był związek zawodowy „Solidarność” 
kierowany przez Mariana Krzaklewskiego i to on nadawał ton całej tej inicjatywie. Pa-
trząc na rozbicie centroprawicowej sceny politycznej nie sposób nie zgodzić się, iż ini-
cjatywa powołania jednej, wspólnej listy wyborczej była słusznym i jedynym wyjściem, 
szczególnie po przykrym doświadczeniu wyborów z 1993 roku, kiedy to jedynie dwa 
ugrupowania tworzące AWS, BBWR i KPN miały mizerną reprezentację parlamentar-
ną. Trzeba pamiętać, iż także te dwie partie, w momencie powstawania Akcji były roz-
bite i skłócone.
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W 1996 roku, jeszcze poza Akcją znajdowało się natomiast Stronnictwo Ludowo-
-Chrześcijańskie Artura Balazsa. Polityk ten nie był do końca przekonany co do słuszności 
łączenia się pod egidą związku zawodowego. Członkami Akcji nie byli także posłowie 
– secesjoniści z Unii Wolności. W akcji była natomiast Partia Konserwatywna Aleksan-
dra Halla. Cytowana na początku uchwała Zjazdu Założycielskiego SKL pokazuje jed-
noznacznie, że na początku 1997 roku nowa partia dojrzała już do konsolidacji z AWS. 
„Oklaskami, okrzykami entuzjazmu i owacją przywitali Mariana Krzaklewskiego dele-
gaci na zjazd Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, politycy, którzy jeszcze niedawno 
nie powiedzieliby na temat związku zawodowego »Solidarność« i jego lidera dobrego sło-
wa”451 – pisał dwa dni po zjeździe Marcin Dominik Zdort, publicysta „Rzeczpospolitej”.

Do nowego stronnictwa nie mieli zaufania niektórzy twórcy Akcji. Szef śląskiej „So-
lidarności” Marek Kempski pytał retorycznie, co zrobi SKL, gdyby poparcie dla AWS 
spadło do 10 procent, stwierdzając jednocześnie, że nie ufa politykom zmieniającym przy-
należność polityczną. Z krytyką spotkali się przede wszystkim byli politycy Unii Wol-
ności, ponieważ ta formacja nie cieszyła się estymą wśród większości członków Akcji, 
będąc uważaną za skorą do współpracy w konkretnych sprawach z lewicą. Secesjonistom 
zarzucano koniunkturalizm przed zbliżającymi się wyborami i chęć zdobycia mandatów 
poselskich za wszelką cenę. Z oceną tą nie zgadzał się Jan Maria Rokita, twierdząc, iż 
„w ostatnich miesiącach całej naszej szóstce, kierownictwo Unii proponowało gwarancje 
wyboru do następnego parlamentu za – jak się wydawało szefom UW – bardzo niską 
cenę. Za cenę milczenia w sprawie strategii partii. Z Akcją natomiast nie prowadziliśmy 
na ten temat żadnych rozmów i negocjacji. Ponosimy ryzyko, które powinno świadczyć 
o wiarygodności naszych intencji, jeśli dla kogoś same nasze osoby nie są dostatecznie 
wiarygodne”.452 

Politycy SKL od samego początku zdawali sobie sprawę, że wśród konglomeratu 
ugrupowań tworzących Akcję, wśród których większość zawężała się do długości przy-
słowiowej kanapy, ich środowisko stanowiło poważną siłę, z którą należy się liczyć. 
Jako jedna z niewielu partii prawicowych, SKL posiadało struktury praktycznie w ca-
łym kraju. Były koła gminne wywodzące się z dawnego SLCh, a w nich samorządowcy, 
wójtowie i burmistrzowie. Byli samorządowcy w dużych miastach związani z ideami 
Partii Konserwatywnej i byli wreszcie posłowie ze znanymi na scenie politycznej na-
zwiskami jak Rokita czy Komorowski. Ta nowopowstała i cementująca się struktura 
dobrze się prezentowała na tle zwaśnionych polityków partii, często figurujących jedy-
nie w sądowym rejestrze. SKL posiadało jeszcze jeden, bardzo istotny atut, którym był 
program i cel polityczny. Jest to o tyle ważne, gdyż lwia część podmiotów centropra-
wicowych swoje pomysły na przyszłość kraju owijała jedynie w patriotyczne frazesy, 
jakby jedynie one były wyznacznikiem politycznej poprawności prawicy. „Mamy jasno 

451   M. D. Zdort, Teraz będzie inaczej, „Rzeczpospolita”, nr 11, 14 stycznia 1997 r.
452   J. Kurski, „Pójdziemy w pospolitym ruszeniu”, „Gazeta Wyborcza”, nr 10, 13.01.1997 r.
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określony cel. Obawiamy się, że AWS może zamknąć się na klasę średnią. Myślę o in-
teligencji, studentach, przedsiębiorcach. Chcemy ich przekonać, by poparli Akcję. Jeśli 
się tak nie stanie, istnieje groźba marginalizacji politycznej inteligencji, a nawet odej-
ścia jej części do lewicy postkomunistycznej, udającej liberałów. To byłaby historyczna 
klęska inteligencji”453 – zapewniał w styczniu 1997 roku Jan Maria Rokita.

Elementy programu SKL w programie wyborczym AWS
W marcu 1997 roku SKL znalazło się oficjalnie w strukturach Akcji. Na wiosnę, we 

wszystkich województwach, Rady Regionalne AWS podjęły, z mniejszymi lub więk-
szymi oporami, decyzje o przyjęciu regionalnych struktur partii do swojego grona. Od 
samego początku istnienia w ramach Akcji, przedstawiciele SKL zabiegali o włączenie 
elementów programu partii do programu AWS. Już 26 kwietnia 1997 roku Rada Poli-
tyczna SKL przedstawiła swoje stanowisko dotyczące programu Akcji. Politycy stron-
nictwa byli zdania, „(...) że obecnie najważniejszą dla AWS sprawą, która powinna mieć 
pierwszeństwo przed formowaniem list wyborczych, jest zbudowanie i promocja dobre-
go programu. Dla naszego stronnictwa najważniejszymi kwestiami będą: 

•  Jednoznaczne opowiedzenie się za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej  
i NATO – struktur gwarantujących udział Polski w kształtowaniu oblicza Europy, 
awans cywilizacyjny i gospodarczy naszego kraju oraz jego bezpieczeństwo ze-
wnętrzne. Negatywne lub dwuznaczne stanowisko w tych kwestiach uważamy za 
sprzeczne z polskim interesem narodowym.

•  Program gospodarczy gwarantujący szybszy niż dotąd wzrost gospodarczy. Wy-
maga to przyspieszenia prywatyzacji (w tym wprowadzenia prywatyzacji po-
wszechnej), zmniejszenia obciążeń podatkowych obywateli i przedsiębiorstw, re-
spektowania wolności gospodarczej, stabilności polskiej waluty i konsekwentnego 
redukowania deficytu budżetowego.

•  Nowoczesny program polityki rolnej zapewniający cywilizacyjny awans wsi i kon-
kurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych, stanowiący alternaty-
wę dla programu PSL, skazującego polską wieś na stagnację.

•  Wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez finansowe, organizacyjne i praw-
ne wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

•  O takie rozwiązania programowe, w ramach AWS, będzie zabiegać nasze 
stronnictwo”.454

Były to oczywiście pewne ogólne założenia programowe, które zamierzali forsować 
politycy SKL. Jednoznacznie pozytywny stosunek do uczestnictwa Polski w NATO  
i Unii Europejskiej stanowił w środowiskach konserwatywno-ludowych istotny element 
programowy, gdyż jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych nie było w polskiej polityce 

453   J. Kurski, „Pójdziemy w pospolitym ruszeniu”, „Gazeta Wyborcza”, nr 10, 13.01.1997 r.
454   (iwa), „Krajowa Rada Polityczna SKL”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe”, nr 5, maj 1997 r.
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zagranicznej tak jasno sprecyzowanego celu. Równie istotny był aspekt polityki rolnej 
przyszłego rządu, gdyż to właśnie politycy SKL uważali się za jedyną siłę na prawicy, któ-
ra mogłaby konkurować z PSL. Zresztą anypeselowskie wątki są widoczne praktycznie we 
wszystkich wystąpieniach konserwatystów z tego okresu. Reforma polskiej wsi to zresztą 
jeden z zasadniczych wątków w programie partii, często omawiany na konferencjach pro-
gramowych i naradach gremiów kierowniczych. „Wieś polska musi być modernizowana 
przez najbliższe 20-30 lat. Właśnie dlatego prawicowi działacze SLCh postanowili wejść 
w struktury partii mieszczańskiej, ażeby skuteczniej reprezentować polską prowincję  
i polską wieś w restrukturyzacji, która musi trwać lata. Partia wyraziście klasowa jaką jest 
PSL nigdy trwałymi zmianami na wsi nie będzie zainteresowana. SKL ma alternatywny 
w stosunku do PSL własny program, który stwarza wizję rozwoju infrastruktury na wsi, 
nowoczesnej wsi”455 – twierdzili uczestnicy kwietniowej konferencji programowej.

Konserwatywni politycy kładli duży nacisk na przyjęcie przynajmniej części propo-
nowanych przez nich rozwiązań do programu Akcji. Aleksander Hall mówił wyraźnie, iż 
„jeśli AWS uwzględni sposób myślenia jaki przedstawiamy w naszym programie, odnie-
sie sukces. Jeśli natomiast pójdzie inną drogą, to zaczną się piętrzyć trudności, piętrzyć się 
wątpliwości co do dalszej drogi. Zróbmy wszystko, aby AWS wybrała tę pierwszą drogę 
budowania bardzo szerokiego frontu otwartego tak na prawo jak i na centrum, z myślą  
o przebudowie państwa i odsunięciu od władzy rządzącej lewicy”.456 Program wyborczy 
Akcji został przyjęty 27 maja 1997 roku. Był to konglomerat haseł, deklaracji i poglądów 
wynikających z różnorodności ugrupowań tworzących Akcję. W niektórych przypadkach 
deklaracje zawarte w programie wykluczały się wzajemnie. Trafnie na temat programu 
pisała publicystka „Polityki” Janina Paradowska: „Lektura dokumentu AWS skłania do 
generalnego stwierdzenia: pod większością przedstawionych haseł mogą się podpisać 
prawie wszystkie partie, od lewicy do prawicy. Wszyscy przecież chcą, żeby było lepiej, 
żeby trwał wzrost gospodarczy, umacniała się złotówka, malała przestępczość, armia była 
apolityczna, a edukacja uzyskała priorytet. (...) Program AWS zaspakaja więc oczekiwania 
lewicowców, centrystów, a także prawicowców, choć paradoksalnie tych ostatnich w naj-
mniejszym zakresie”.457 Elementy socjalne programu były drogie szczególnie działaczom 
„Solidarności”, która stanowiła trzon Akcji. Głoszono w nim idee gospodarki partnerskiej 
i dialogu pracy z kapitałem, interwencjonizm państwa w niektórych sektorach gospodar-
ki, zwiększenie wydatków na edukację, zdrowie, walkę z bezrobociem czy wojsko, nie 
proponując jednocześnie skąd miałyby pochodzić fundusze na te szczytne cele. Propono-
wano zmniejszenie podatków – co było wyraźnym postulatem SKL – oraz jednoznacznie 
opowiadano się za przystąpieniem Polski do struktur europejskich i NATO. Najbardziej 
czytelna część programu dotyczyła sfery ideowej, w której deklarowano przeprowadzenie 

455   (iwa), „Krajowa Rada Polityczna SKL”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe”, nr 5, maj 1997 r.
456   Tamże, s. 4.
457   J. Paradowska, „Tajemnicze bariery AWS”, „Polityka”, nr 23, 7 czerwca 1997 r.
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lustracji i dekomunizacji, ograniczenie prawa do aborcji czy też ratyfikację konkorda-
tu odkładaną przez lata przez SLD. Postulaty ideowe były podzielane praktycznie przez 
wszystkich członków AWS.

Członkowie Stronnictwa na listach wyborczych AWS
Wiosną 1997 roku władze regionalne AWS przystąpiły do tworzenia list wyborczych. 

Wybory parlamentarne zarządzone na dzień 23 września 1997 r., zapowiadały zmianę 
układu rządzącego. Koalicja SLD – PSL traciła poparcie w sondażach przedwyborczych 
już od lipcowych badań przeprowadzonych w 1996 roku. Wtedy też po raz pierwszy  
w sondażu CBOS Akcja uzyskała 26 procentowe poparcie, wyprzedzając o cztery punkty 
Sojusz Lewicy Demokratycznej. W sondażu przeprowadzonym przez PBS Akcja mia-
ła takie samo poparcie jak postkomuniści. Był to przełom, gdyż okazało się, iż wspól-
ny start ugrupowań wywodzących się z ruchu „Solidarności” jest pozytywnie odbierany 
przez rozproszony dotąd elektorat o poglądach centroprawicowych. W końcu wyborcy, 
którzy praktycznie zmarnowali swoje głosy w wyborach  w 1993 roku, głosując na kilka-
naście ugrupowań twierdzących, że każde z nich jest jedyną autentyczną prawicą, doszli 
do przekonania, iż nowy twór pod nazwą AWS jest w stanie spełnić ich oczekiwania. 
Wtedy też realnym okazał się wyścig po władzę. Tak wysokie notowania Akcji, dające jej  
w sondażach przeprowadzonych wiosną i latem 1997 r. przeszło 160 mandatów posel-
skich, sprawiły, iż montowanie list kandydatów na posłów i senatorów nie obyło się bez 
lokalnych konfliktów i nieporozumień. Władze „Solidarności” wychodziły z założenia, iż 
to kandydatom związkowym należą się najwyższe miejsca na listach wyborczych. Z jednej 
strony można było zrozumieć takie podejście Mariana Krzaklewskiego i jego otoczenia, 
gdyż to wokół związku zawodowego, jego infrastruktury, działaczy i środków toczyło się 
życie Akcji, ale takie podejście prowadziło często to marginalizacji osób wartościowych, 
mających poparcie i autorytet wśród wyborców, a będących zarazem reprezentantami 
partii politycznych. Władze związku prowadziły także selektywną politykę wobec partii 
politycznych. Podczas tworzenia list wyborczych, dało się wyraźnie zauważyć forowanie 
kandydatów reprezentujących niewielkie ugrupowania, czasami wręcz kanapowe partyj-
ki, kosztem reprezentantów większych ugrupowań. Dotyczyło to przede wszystkim kan-
dydatów rekomendowanych przez SKL i ZChN, którzy już wcześniej zasiadali w ławach 
parlamentarnych i byli znani w swoich środowiskach. Po prostu bano się ich niezależności 
wobec władz związkowych. Działacze „Solidarności” widząc się już w Sejmie czy Sena-
cie, spychali reprezentantów stronnictw na dalsze miejsca na listach wyborczych. Zazwy-
czaj nie brano pod uwagę argumentów, że znana osoba, będąc na pierwszym miejscu listy 
może stać się lokomotywą, ciągnącą innych kandydatów do parlamentu. W niektórych 
okręgach wyborczych taka polityka władz związkowych wychodziła na ich niekorzyść. 
Tak było na przykład w okręgu kaliskim, gdzie startujący z pierwszego miejsca szef re-
gionu NSZZ „Solidarność”, Jan Mosiński, przegrał z kandydującym z czwartego miejsca 



Ruch konserwatywno-ludowy w Polsce po 1989 r.

232

lekarzem z Kępna, Witoldem Tomczakiem, popieranym przez ZChN i lekarzem z Kalisza, 
a zarazem członkiem SKL, Andrzejem Wojtyłą, który wszedł do Sejmu z piątego miej-
sca. Napięte stosunki między kandydatami z okresu kampanii wyborczej, zaowocowały 
wprost ich brakiem, a co za tym idzie naturalnym końcem Akcji w tym regionie.

Władze Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego przy rekomendowaniu kandydatów 
na listy wyborcze kierowały się słuszną zasadą, ze nie ilość ale jakość będzie decydo-
wała o sukcesie. Oczywiście istotne było również miejsce na liście wyborczej, o czym 
wspominał Aleksander Hall podczas posiedzenia Rady Politycznej stronnictwa w dniu 
26 kwietnia 1997 r., nawołując władze regionalne partii, aby te walczyły o miejsca do 
Sejmu i Senatu. Zdaniem szefa Rady Politycznej, to właśnie od liczby posłów SKL bę-
dzie zależała realizacja programu wyborczego.

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe wystawiło na listach AWS 44 kandydatów do 
Sejmu i 3 do Senatu.458 

Do Sejmu:
Jerzy Rębek – Biała Podlaska
Mirosław Styczeń – Bielsko-Biała
Wiktor Tomczyk – Bydgoszcz
Wojciech Arkuszewski – Ciechanów
Wiesław Zalewski – Ciechanów
Jacek Rusiecki – Elbląg
Aleksander Hall – Gdańsk
Henryk Ossowski – Gdańsk
Jerzy Budnik – Gdańsk
Jacek Guzikowski – Gorzów Wielkopolski
Andrzej Wojtyła – Kalisz
Piotr Polmański – Katowice
Józef Buszman – Katowice
Ireneusz Niewiarowski – Konin
Zbigniew Obrocki – Koszalin
Jan Maria Rokita – Kraków
Witold Idczak – Legnica
Andrzej Krzemień – Legnica
Marian Poślednik – Leszno
Zdzisław Antoń – Lublin
Marek Kaczyński – Łomża
Dorota Szafran – Łódź
Krzysztof Grzywaczewski – Łódź

458   „Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe”. „Informator” (brak daty i miejsca wydania).
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Zygmunt Berdychowski – Nowy Sącz
Jerzy Wituszyński – Nowy Sącz
Wiesław Barański – Olsztyn
Zbigniew Chrzanowski – Ostrołęka
Zygmunt Kufel – Piła
Aleksander Janson – Piotrków Trybunalski
Jacek Nowacki – Piotrków Trybunalski
Piotr Buczkowski – Poznań
Henryk Kulikowski – Przemyśl
Mieczysław Wójcik – Radom
Jan Tomaka – Rzeszów
Wojciech Czepczyński – Siedlce
Bogusław Banyś – Sosnowiec
Artur Balazs – Szczecin
Roman Ochlawa – Tarnów
Jacek Janiszewski – Toruń
Juliusz Bujalski – Wałbrzych
Bronisław Komorowski – Warszawa
Zbigniew Eysmont – Warszawa
Krzysztof Oksiuta – województwo warszawskie
Jerzy Kolanowski – Włocławek

Do Senatu:
Paweł Abramski – Olsztyn
Jan Chodkowski – Ostrołęka
Kazimierz Kleina – Słupsk

23 września Polacy wybrali nowy parlament. Mimo dobrych notowań AWS, dają-
cych tej formacji przed wyborami około 160-170 mandatów, w rzeczywistości Akcja 
otrzymała aż 201 miejsc na 460 w Sejmie, a w Izbie Wyższej 51 na 100 foteli senator-
skich. Tak duży sukces był zaskoczeniem dla samych polityków AWS. SLD otrzymało 
w Sejmie 164 mandaty, Unia Wolności 60, PSL 27, Ruch Odbudowy Polski 6, a Mniej-
szość Niemiecka 2.

Mimo tak wysokiego zwycięstwa przed liderami Akcji stanął problem budowy 
koalicji z Unią Wolności, gdyż samodzielne sprawowanie władzy było niemożliwe. 
W ramach list wyborczych AWS, członkowie SKL zdobyli 16 mandatów poselskich 
oraz 3 senatorskie. W parlamentarnych ławach zasiedli: Mirosław Styczeń, Wojciech 
Arkuszewski, Aleksander Hall, Jerzy Budnik, Andrzej Wojtyła, Ireneusz Niewiarow-
ski, Jan M. Rokita, Marian Poślednik, Marek Kaczyński, Zygmunt Berdychowski,  
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Zbigniew Chrzanowski, Artur Balazs, Jacek Janiszewski, Bronisław Komorowski,  
Zbigniew Eysmont i Krzysztof Oksiuta. Do Senatu dostali się wszyscy trzej wystawieni 
przez stronnictwo kandydaci.

Taki wynik wyborczy władze stronnictwa uznały za sukces, tym bardziej, że 
większość posłów startowała z dalszych miejsc na listach wyborczych. Praktycznie 
wszyscy nowi parlamentarzyści SKL posiadali już spore doświadczenie polityczne, 
jak choćby posłowanie w poprzednich kadencjach. Ponownie do parlamentu trafili: 
Wojciech Arkuszewski, Aleksander Hall, Andrzej Wojtyła, Ireneusz Niewiarowski, 
Jan Rokita, Zygmunt Berdychowski, Artur Balazs czy Bronisław Komorowski. Nie-
którzy z nich pełnili już funkcje rządowe, jak choćby Jan Rokita, będąc w rządzie  
Hanny Suchockiej szefem Urzędu Rady Ministrów, Andrzej Wojtyła będący ministrem 
zdrowia w tymże gabinecie czy też Jacek Janiszewski kierujący w 1993 roku resor-
tem rolnictwa, Artur Balazs – minister bez teki w gabinetach Tadeusza Mazowieckiego  
i Jana Olszewskiego, Bronisław Komorowski zajmujący się obroną narodową w latach 
1992-1993. Konserwatywno-ludowi posłowie mieli także doświadczenie samorządo-
we, będąc radnymi różnych szczebli czy też wójtami gmin jak Marek Kaczyński i Ma-
rian Poślednik. Reprezentacja parlamentarna SKL, może niezbyt liczna, przedstawiała 
spory potencjał merytoryczny i intelektualny, dysponujący programem i wizją zmian 
politycznych i gospodarczych. Mimo że 16 posłów to jedynie 3,5% całej Izby i jedynie  
8% składu osobowego Klubu AWS, to trudno było się nie liczyć z tą zwartą grupą ludzi, 
współpracujących ze sobą czasami jeszcze od początku lat 80., kiedy tworzyli rolniczą 
„Solidarność”, czy też mającą doświadczenia współpracy w Sejmie I kadencji i rządzie 
Hanny Suchockiej. Zresztą politycy SKL od początku nowej kadencji nie ukrywali, że 
chcą odegrać poważną rolę po prawej stronie sceny politycznej.

Zespół Parlamentarny SKL w ramach Klubu Parlamentarnego AWS
Już na posiedzeniu Zarządu Krajowego sStronnictwa na początku listopada 1997, 

czyli niespełna półtora miesiąca po wyborach, postulowano federacyjny charakter 
AWS. „Nową formację widzimy jako ugrupowanie o charakterze federacyjnym. Jego 
trzon powinny stanowić trzy równoprawne filary – partie, reprezentujące wyraziście 
główne nurty ideowe w AWS: chrześcijańsko-społeczny, konserwatywno-ludowy oraz 
katolicko-narodowy”459 – stwierdzali członkowie Zarządu. Pierwszy nurt mieli tworzyć 
działacze związkowi oraz przedstawiciele ugrupowań chrześcijańsko-demokratycz-
nych, takich jak Porozumienie Centrum czy też Partia Chrześcijańskich Demokratów. 
Filar konserwatywno-ludowy był oczywiście zarezerwowany dla SKL-u, ale widziano  
w nim także środowiska pokrewne ideowo, jak Koalicję Konserwatywną czy Ruch Stu. 
Część katolicko-narodowa Akcji to Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe wraz ze 

459   Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Zarząd Wojewódzki w Koninie, „Biuletyn Prasowy nr 2”, grudzień 1997 r.
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zwolennikami Radia Maryja. Liczba posłów związanych z rozgłośnią ojca Tadeusza 
Rydzyka pokazała, że oddziaływanie Radia Maryja na wyborców jest bardzo duże i za-
pewne fakt ten był sporym zaskoczeniem dla elit politycznych. Kierownictwo stronnic-
twa określało też jasno zadania stojące przed konserwatystami w nowym parlamencie. 
„Filar konserwatywno-ludowy grupować winien polityków i ugrupowania, opowiadają-
ce się jednoznacznie za oparciem przyszłości Polski na:

• gospodarce wolnorynkowej i nowoczesnym rolnictwie,
• praworządności,
• poszanowaniu tysiącletniego narodowego i chrześcijańskiego dziedzictwa kraju.
•  związkach politycznych, militarnych i gospodarczych z Unią Europejską i państwa-

mi-członkami Paktu Północnoatlantyckiego,
• tworzeniu klimatu otwarcia na inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych
• decentralizacji państwa”.460

Te założenia chciano realizować wraz z innymi bliskimi ideowo ugrupowaniami 
Akcji. „Apelujemy zatem do polityków niezależnych oraz tych ugrupowań, dla któ-
rych realizacja programu konserwatywno-ludowego powinna wydawać się bliska,  
a w szczególności do polityków: Koalicji Konserwatywnej, Partii Chrześcijańskich 
Demokratów, Porozumienia Centrum, Ruchu Stu i innych, o natychmiastowe podjęcie 
wspólnych działań na rzecz budowy jednej partii, która współtworzyć będzie jako rów-
ny i silny partner federacyjny jedno ugrupowanie polityczne AWS”.461

Politycy SKL już na samym początku kadencji parlamentu powołali do życia Zespół 
Parlamentarny SKL, w skład którego weszło 16 posłów i 3 senatorów. Własny zespół 
parlamentarny powołali także posłowie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.  
W tyle nie pozostały też władze związku zawodowego „Solidarność”, które w połowie 
listopada złożyły wniosek o rejestrację nowej partii, Ruchu Społecznego. Związkowcy 
liczyli na to, iż uda się im stworzyć najsilniejszy i dominujący filar Akcji, którego pod-
stawą będą związkowi posłowie oraz reprezentanci niewielkich ugrupowań politycz-
nych. Tak też się stało, aczkolwiek Ruch Społeczny swoją siłę przyciągania zawdzięczał 
również temu, że stał się typową partią władzy, grupującą ludzi nie zawsze kierujących 
się motywami ideowymi. Szesnastu posłów zespołu parlamentarnego nie do końca sa-
tysfakcjonowało konserwatystów. Już w listopadzie 1997 roku rozpoczęto rozmowy  
z parlamentarzystami związanymi z Porozumieniem Centrum, Partią Chrześcijańskich 
Demokratów, Ruchem Stu i Koalicją Konserwatywną. Władze SKL liczyły, iż niektó-
re z tych środowisk dołączą do ich partii już podczas przewidzianego na luty 1998 r. 
kongresu krajowego. Ewentualne połączenie z innymi ugrupowaniami i powiększenie 
stanu posiadania w parlamencie mogło sprawić, że konserwatyści stawali się silniej-
szym partnerem w ewentualnych rozmowach ze związkową i dominującą częścią AWS. 

460   Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Zarząd Wojewódzki w Koninie, „Biuletyn Prasowy nr 2”, grudzień 1997 r.
461   Tamże, s.1.
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Zbliżający się kongres miał także na celu wyłonienie nowych władz partii. Dotychcza-
sowe, na czele z prezesem Jackiem Janiszewskim, były wynikiem kompromisu kilku 
środowisk, które na początku 1997 r. tworzyły nowe stronnictwo. 

Na początku kadencji parlamentu Rada Polityczna stronnictwa zobligowała posłów 
do podjęcia prac m.in. nad uchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej, reformy admini-
stracyjnej państwa oraz ustaleniem kryteriów wyłaniania funkcjonariuszy służby cy-
wilnej. Posłów i senatorów zobligowano do jednoznacznego opowiedzenia się za przy-
stąpieniem Polski do Unii Europejskiej i NATO. Zespół Parlamentarny SKL i samo 
stronnictwo, jako pierwsza z sił politycznych AWS, jasno określały, jak powinna wyglą-
dać struktura Akcji, która, może niespodziewanie, odniosła tak duży sukces wyborczy, 
a z drugiej strony musiała go konsumować wspólnie z Unią Wolności. Było to trudne 
zwycięstwo, tym bardziej, że UW nie była popularna, a czasami wręcz była postrzegana 
jako wróg w niektórych środowiskach AWS. Politycy SKL zdawali sobie sprawę, iż nie 
ma innej możliwości jak koalicja z unitami. Programy gospodarcze SKL i Unii były  
w większości zbieżne, a konserwatyści byli nawet bardziej prokapitalistyczni, gdyż nie 
mieli takiego balastu, jakim w Unii była frakcja liberalno-społeczna, czyli w praktyce 
socjalistyczna. Dla części polityków Akcji Unia Wolności była jednak nie do zaakcep-
towania, przede wszystkim ze względu na swój indeferentyzm ideowy, który sprawiał, 
że przynajmniej część kierownictwa unitów była skora do współpracy z postkomunista-
mi. Politycy konserwatywno-ludowi byli realistami, którzy wiedzieli, że z tak dużego 
konglomeratu ugrupowań, jaki stanowi Akcja, nie da się zbudować jednolitej partii po-
litycznej. Wierzyli jednak, iż istnieje wiele wspólnych wartości, które sprawią, że wyło-
niony we wrześniu 1997 roku układ polityczny jest w stanie skutecznie rządzić Polską.

Stosunek polityków SKL do rządu Jerzego Buzka
„Jeśli Jerzy Buzek mówi tu, że wierzymy w bezwzględność dobra i prawdy, w róż-

nicę między uczciwym a nieuczciwym państwem i w to, że ten obóz polityczny jest  
w stanie uczynić Polskę bardziej sprawiedliwą, to my naprawdę w to wierzymy, ale 
nie tylko – chcemy też, żebyście wy wierzyli, że my w to wierzymy. Są jeszcze na tym 
świecie ludzie, a nawet politycy – jeden na przykład nazywa się Jerzy Buzek – którzy 
wypowiadają twierdzenia natury wartościującej, wierząc w nie, a nie po to, żeby zała-
twić jakiś interes. Uwierzcie w to!”462 – apelował do posłów Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej podczas debaty nad expose premiera Jerzego Buzka, Jan Maria Rokita.

Wotum zaufania dla nowego rządu głosowano nocą 11 listopada 1997 roku. Gabinet 
Jerzego Buzka poparło 260 posłów z AWS i UW, przeciw głosowali posłowie SLD  
i PSL, razem 173. 

W skład gabinetu weszli:

462   „Rady posła Rokity”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe”, nr 11, 1-30 listopada 1997 r.
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• wicepremier, minister finansów – Leszek Balcerowicz – UW
•  wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji – Janusz Tomaszewski  

– AWS
• minister spraw zagranicznych – Bronisław Geremek – UW
• minister obrony narodowej – Janusz Onyszkiewicz – UW
• minister skarbu – Janusz Wąsacz – AWS
• minister gospodarki – Janusz Steinhoff – AWS
• minister sprawiedliwości – Hanna Suchocka – UW
• minister pracy i polityki socjalnej – Longin Komołowski – AWS
• minister edukacji narodowej – Mirosław Handke – AWS
• minister kultury – Joanna Wnuk-Nazarowa – UW
• minister rolnictwa – Jacek Janiszewski – AWS
• minister zdrowia – Wojciech Maksymowicz – AWS
• minister transportu – Eugeniusz Morawski – UW
• minister ochrony środowiska – Jan Szyszko – AWS
• minister łączności – Marek Zdrojewski – AWS
• szef Komitetu Badań Naukowych – Andrzej Wiszniewski – AWS
•  szef Komitetu Integracji Europejskiej – Ryszard Czarnecki – AWS
ministrowie bez teki:

• szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Wiesław Walendziak – AWS
• koordynator reform społecznych – Teresa Kamińska – AWS
• szef Rządowego Centrum Badań Strategicznych – Jerzy Kropiwnicki – AWS
• koordynator służb specjalnych – Janusz Pałubicki – AWS
Prócz premiera Jerzego Buzka z AWS, formację tę reprezentowało 15 członków rzą-

du, a 6 pochodziło z rekomendacji Unii Wolności. Resorty przynależne AWS podzielono 
między reprezentantów największych ugrupowań wchodzących w jej skład. Większość 
ministerstw obsadziły osoby związane ze związkową „Solidarnością”, jednak reprezen-
tantom partii politycznych powierzono kierowanie niektórymi resortami. Ministerstwo 
gospodarki przypadło w udziale szefowi Partii Chrześcijańskich Demokratów, Januszo-
wi Steinhoffowi, ministrem łączności został przedstawiciel ZChN, Marek Zdrojewski, 
członkami tej samej partii byli ministrowie Ryszard Czarnecki i Jerzy Kropiwnicki. 
Jedynym konstytucyjnym ministrem wywodzącym się z SKL był prezes partii, Jacek 
Janiszewski, który objął resort rolnictwa. Nie był on zresztą jedynym kandydatem na to 
stanowisko. W ramach AWS targi o ten resort odbywały się między SKL-em a Porozu-
mieniem Ludowym reprezentowanym przez Gabriela Janowskiego, szefa tego resortu 
w rządzie Hanny Suchockiej. Mimo iż partia Janowskiego była ugrupowaniem typowo 
kanapowym, to właśnie dzięki tej przypadłości stanowiła ewentualnie lepszego partnera 
dla związkowej części AWS i dla jej lidera Mariana Krzaklewskiego, który liczył na 
marginalizację SKL. W wyniku porozumień w ramach Akcji, Janowski zrezygnował 
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z ubiegania się o fotel ministra, mając w zamian zagwarantowane szefostwo sejmowej 
komisji rolnictwa. „Jacek Janiszewski swoje urzędowanie chce rozpocząć od spraw-
dzenia kompetencji urzędników i zmian kadrowych. – Kraj potrzebuje mocnego mini-
sterstwa, do głębokich reform rozłożonych na wiele lat – mówi Janiszewski. Chciałby 
m.in. usprawnić rynek giełd rolno-spożywczych i podnieść dochodowość gospodarstw 
rolnych”463 – charakteryzował plany nowego ministra publicysta „Życia”.

Nowy minister zapowiadał także decentralizację zarządzania rolnictwem, „a więc prze-
kazanie uprawnień ministra czy wojewodów Izbom Rolniczym. Doświadczenia z samo-
rządami lokalnymi pokazują, że im niżej schodzi się z decyzjami w sprawie wykorzystania 
środków, tym to wykorzystanie jest efektywniejsze”464 – zapewniał w wywiadzie udzie-
lonym „Rzeczpospolitej”. W swojej polityce zapowiadał też utrzymanie kredytów prefe-
rencyjnych i cen minimalnych, które miałyby odgrywać rolę stabilizatora rynku rolnego. 
Zapowiadał również utrzymanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaj-
mującej się kredytowaniem rolnictwa oraz, przynajmniej w początkowej fazie jego urzę-
dowania, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, mającej w swej gestii sprawy zago-
spodarowania ziemi po PGR-ach. Rozważał także utworzenie banku ziemi, który przejąłby 
zadania obu agencji, sterując jednocześnie przepływem gruntów, m.in. przez przejmowanie 
ziemi rolników w zamian za prawa do wcześniejszej emerytury, ich komasację i oferowanie 
do sprzedaży nowym nabywcom. Janiszewski opowiadał się za przemyślaną polityką cel-
ną, która chroniłaby rodzimych producentów, zwracając jednak uwagę na racje konsumen-
tów. Miała być to polityka elastyczna, dostosowująca cła do ogólnych tendencji panujących  
w europejskim i światowym rolnictwie. Minister zapowiadał możliwość kupna ziemi przez 
obcokrajowców, zaznaczając jednocześnie, że będą preferowane podmioty kupujące areały 
pod inwestycje, co wiązało się z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe miało również innych swoich członków pełniących 
funkcje rządowe. Wiceministrem rolnictwa został Leszek Kawski, poseł Wojciech Arku-
szewski był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Kozłowski pełnił 
funkcję wiceprezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, a Kazimierz Ferenc został wi-
ceprezesem Urzędu do spraw Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Praktycznie tuż po wyborach i sformowaniu rządu Jerzego Buzka SKL stanął przed ko-
lejnym zjazdem i wyborami nowych władz partii. II kongres miał na celu przede wszyst-
kim zakończenie procesu jednoczenia środowisk tworzących stronnictwo i wyłonienie 
nowego przywództwa. Sukces SKL i prowadzone negocjacje z bliskimi ideowo środowi-
skami już w przeddzień kongresu, zaplanowanego na 28 lutego i 1 marca 1998 r., zaowo-
cowały powiększeniem zespołu parlamentarnego. Jego szeregi zasilili kolejni posłowie: 
Edward Maniura, Konstanty Miodowicz, Jan Cimanowski i Andrzej Zakrzewski.465

463   EWES, „J. Janiszewski, Minister Rolnictwa”, „Życie”, 31 października-2 listopada 1997 r.
464   E. Szot, „Minął czas populistów”, „Rzeczpospolita”, 31 października-2 listopada 1997 r.
465   „SKL: rodzina, wiara, państwo”, „Pismo Konserwatywno-Ludowe”, nr 3-4, 1 marca–30 kwietnia 1998 r.


