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1.3. JAK TRUDNO ZOSTAĆ PREMIEREM?

Krajobraz po wyborach

28 czerwca 1991 r. uchwalono ustawę o ordynacji wyborczej do Sejmu. Zakładała ona 
system proporcjonalny, odzwierciedlający preferencje wyborcze, jednocześnie niosący ryzy-
ko rozdrobnienia parlamentu, utrudniając jego sprawne funkcjonowanie (ordynacja więk-
szościowa premiuje zaś największe ugrupowania, zapewniając większą stabilność, z piętnem 
pewnej niereprezentatywności). Nie zastosowano żadnych zaporowych klauzul, progów 
wyborczych, umożliwiając wejście do parlamentu nawet najmniejszym ugrupowaniom. 

Wielu krytykowało nową ordynację, jak chociażby Jarosław Kaczyński – „należała 
ona do najgorszych na świecie”.80 Publicysta, Jan Maria Jackowski, pisał zaś: „Hybrydalna 
ordynacja wyborcza opracowana według wskazań sprawdzonego eksperta PZPR, Sta-
nisława Gebethnera, spowodowała preferencje ugrupowań słabych, co miało znamiona 
dywersji, której celem było zdestabilizowanie życia politycznego III Rzeczypospolitej”.81

Krajobraz po wyborczej bitwie przedstawiał Andrzej Urbański: Była niemiłym zasko-
czeniem dla wszystkich, oprócz Wałęsy. To on zaaprobował ordynację, która preferowała ogromne 
rozdrobnienie w parlamencie. Ta ordynacja była pisana przez środowiska, które bały się zwycięstwa 
sił antykomunistycznych. To nie był żaden przypadek. Byłem w imieniu PC w studiu wyborczym 
telewizji. Najpierw ogłoszono, że pierwsze miejsce zdobyła SdRP i Kwaśniewski poskoczył z radości, 
ale opadając, mina mu zrzedła, gdyż z 65 proc. spadli na ok. 12 proc. Zdał sobie sprawę, że to jest już 
koniec, że stał się nic nieznaczącym przywódcą zmarginalizowanego, postkomunistycznego ugrupo-
wania. Taka była wola wyborców. Wszystko pozostałe to odnowione siły antykomunistyczne. Nawet 
PSL starał się być odnowioną siłą antykomunistyczną. To był prawdziwy koniec komunizmu. Byłem 
sekretarzem PC, które nie odnosi sukcesu w wyborach, zdobywa ok. 8 proc. Nikt nie jest zadowolony.

Rezultaty wyborów Jan Olszewski przyjął z niepokojem: „Zostały one przeprowa-
dzone w oparciu o taką ordynację, która doprowadziła do rozdrobnienia i rozbicia parla-
mentu. Jak przypuszczam, w założeniu tych, którzy ją przygotowywali, wielopartyjność 
miała nie pozwolić na wybranie rządu, a już na pewno nie pozwolić na uchwalenie 
nowej konstytucji. W tych warunkach powołanie mojego rządu to prawdziwy cud”.82

Kasandryczne przepowiednie stały się faktem. Brak odpowiedniego progu wybor-
czego oraz ordynacji wyborczej sprawił, że mandaty zdobyło aż 29 partii i ugrupowań. 
Jedenaście z nich dysponowało zaledwie jednym mandatem! Wszystko to zrodziło frag-
mentaryzację sceny politycznej, niestabilność i nadmiar ambitnych liderów politycznych.

W nowym parlamencie „utworzono nowe kluby i koła poselskie, które nie raz trzy-
krotnie zmieniały nazwy. W całym okresie tej krótkiej kadencji Sejmu aż 123 posłów 
zmieniło przynależność klubową […]. Był to przejaw wyjątkowo niskiego stopnia dyscy-
pliny partyjnej i lojalności wobec wyborców”.83 Profesor nauk politycznych Stanisław Ge-
bethner podkreśla ówczesny brak wewnętrznej spójności niemal wszystkich ugrupowań.

80 Jarosław Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Poznań 2001, Zysk i S-ka, s. 247.
81 Jan Maria Jackowski, Bitwa o III RP, Lublin 2014, Słowa i Myśli, s. 44.
82 Jan Olszewski, Kiedyś trup wypadnie z szafy, żyjemy na minie, „Nowe Państwo”, nr 94, 12/2013, s.31. 
83 Stanisław Gebethner, Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu [w:] Polska scena polityczna a wybory, 
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Wskutek niskiej frekwencji i dużego rozproszenia klubów sejmowych panowała atmos-
fera zarówno podniecenia, jak i rozczarowania. Wspomina Zdzisław Najder: „Jan, którego 
teraz codziennie odwoziłem do pracy, najpierw u nas w KKO, a potem w Sejmie, był zgnę-
biony i zrezygnowany”.84 A ten, mimo upływu lat, nie zmienił zdania, mówiąc: „Nowa ordy-
nacja sprawiła, że Sejm I kadencji był obezwładniony z powodu partyjnego rozdrobnienia”85.

Wyłoniony parlament był na tyle chwiejną i niestabilną strukturą, że jego przetrwa-
nie było niepewne. Historia to potwierdziła. Nie licząc 33 dni premiera Pawlaka, rzą-
dowe gabinety udało się stworzyć Janowi Olszewskiemu i Hannie Suchockiej. Obydwa 
były mocno podzielone, gdzie wewnętrznie „trzeszczało w szwach”. Czy to już chociażby 
z powodu tej konstrukcji misja jakiegokolwiek rządu mogła długo przetrwać? I kadencja 
Sejmu została przerwana przez decyzje prezydenta o rozwiązaniu Sejmu. „Wyłonił się 
z tych wyborów pierwszy wolny Sejm w Rzeczypospolitej po pół wieku, który w moim 
przekonaniu na dłuższą metę nie był zdolny do działania. I zresztą to się potwierdzi-
ło […]. Gdyby nawet Lechowi Wałęsie nie stworzono okazji do rozwiązania Sejmu, 
to w moim przekonaniu nie byłby w stanie dalej działać” – wspominał przyszły premier.86 
To smutna konstatacja o jakże ważnym, pierwszym w pełni wolnym parlamencie. 

Wkrótce miało się okazać, że stworzenie stabilnej, koalicyjnej większości będzie 
niemal niemożliwe. Już wyłonienie samego kandydata na premiera było problemem. 
Sama nominacja zaś nie oznaczała sukcesu, a jedynie przejście na wyższy poziom, czyli 
próby zbudowania poparcia politycznego wraz z konstrukcją Rady Ministrów. 

Blamaż pierwszych decyzji

Nazajutrz po wyborach parlamentarnych polityczny klimat opisywał Zdzisław 
Najder: „28 X ogólna atmosfera kociokwiku. Wojtek [Włodarczyk] b. zgnębiony. Jana 
nikt nie może znaleźć aż do południa. Macierewicz fulminuje na skutki postawy Ka-
czyńskiego, która uniemożliwia wspólny front partii chrześcijańskich. Obiad z Janem 
i Wojtkiem. L[ech] W[ałęsa] tel. dziś do Wojtka – w czasie, kiedy wyniki wykazywały 
prowadzenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej – i zapowiedział powierzenie misji two-
rzenia rządu Cimoszewiczowi. Kiedy mu Wojtek perswadował potrzebę koalicji centro-
prawicowej, włączył muzykę. Jan i ja zgnębieni przede wszystkim niską frekwencją”.87

Rozpoczęło się sądowanie i poszukiwanie parlamentarnych porozumień, by móc 
jak najszybciej wyłonić odpowiedniego pretendenta na stanowisko szefa rządu. Wyda-
wało się oczywiste, że pierwszeństwo w budowaniu rządowej koalicji będzie należeć 
do zwycięskiej UD. 

Waldemar Kuczyński, jeden z najbliższych współpracowników Mazowieckiego, wspo-
minał: „Na wyborczy wieczór przygotowałem mu dwa warianty telewizyjnego oświadcze-
nia – dla dobrego rezultatu Unii, w granicach 20 proc., i dla złego wyniku, poniżej 15 proc. 

84 Zdzisław Najder, dz. cyt., s. 278.
85 Jan Olszewski, Prezydentura Kwaśniewskiego była mniej szkodliwa niż Wałęsy, „Rzeczpospolita”, „Plus Mi-

nus”, nr 147, 25–26 czerwca 2016 r., s. 14.
86 Jan Olszewski, Dwa kolory. Rozmawia Jerzy Zalewski, Warszawa 2015, 2 Kolory, s. 169.
87 Zdzisław Najder, dz. cyt., s. 278.
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Gdyby Unia odniosła sukces, Mazowiecki miał zgłosić gotowość do tworzenia koalicyj-
nego rządu, a gdyby sukcesu nie było, miał się z taką deklaracją wstrzymać. Uznał jednak, 
że mimo marnego wyniku trzeba wyjść z inicjatywą.88 Jego zdaniem o postawie Tadeusza 
Mazowieckiego zadecydowały trzy rzeczy. Po pierwsze, przewodniczący Unii nie chciał 
oddawać inicjatywy w tworzeniu rządu Lechowi Wałęsie. Po drugie, uważał, że we-
wnętrznie niespójna UD nie sprawdzi się w roli opozycji. Po trzecie zaś, chciał powrócić 
na fotel premiera, aby kontynuować misję rozpoczętą przez jego rząd przed dwoma laty. 

Spadkobierca największej siły w parlamencie zgłosił gotowość do budowy ko-
lacyjnego rządu pod skrzydłami UD. Wydaje się, że jej przewodniczący nosił się już 
od pewnego czasu z ponownym „wejściem w buty” premiera. Wspominał o tym ów-
czesny poseł UD Waldemar Kuczyński: „Gdy w czasie kampanii wyborczej na pytanie 
z sali Mazowiecki odpowiedział, że podjąłby się tworzenia rządu, działaczka Unii i jego 
szczera zwolenniczka powiedziała mi podczas obiadu: »Ja go tak lubię i podziwiam, ale 
tylko nie on«”.89 Taki pomysł więc w samej partii budził mieszane odczucia.

Według Jarosława Kaczyńskiego UD była od początku zainteresowana rządze-
niem: „Zaraz po wyborach dostałem telefon od Tadeusza Mazowieckiego z prośbą 
o spotkanie”.90 Doszło do niego w jednym z warszawskich mieszkań. „Po części ekspia-
cyjnej przedstawił zasadniczy postulat, on ma zastać premierem, bo wygrali wybory, 
a my oczywiście będziemy w koalicji. W żadnym razie nie mogłem go poprzeć, byłoby 
to zaprzeczenie całej koncepcji rządu przełomu […].91 

Kiedy T. Mazowiecki, bezpośrednio po wyborach, rozpoczął rozmowy w sprawie 
swojej kandydatury, napotkał opór nie tylko ze strony Jarosława Kaczyńskiego, lecz tak-
że Lecha Wałęsy. Żaden z nich nie zamierzał oddać inicjatywy komukolwiek. Wspo-
minał Donald Tusk: „Dwa dni po wyborach Bielecki, jako premier, i ja, jako szef przy-
szłego klubu parlamentarnego, mieliśmy spotkanie z szefostwem Unii, z Mazowieckim, 
i Nowina-Konopką. Szliśmy na to spotkanie z takim wyobrażeniem, że można się tak 
dogadać, aby Bielecki był premierem, a my stworzymy z Unią koalicję. I po godzinie 
bardzo jałowej i trudnej rozmowy było wyraźnie widać, że Unia ma tylko jeden pro-
blem: musi mieć swojego premiera. Nie bardzo wiedzieliśmy, co mamy robić, bo my na-
prawdę byliśmy przekonani, że ani Wałęsa, ani wyraźna większość w parlamencie nie 
zgodzi się za żadne skarby na premiera z Unii Demokratycznej. To, że Wałęsa się nie 
zgodzi, było dla nas pewne. Ja byłem obsesyjnie przywiązany do koncepcji, aby po-
wstała koalicja rządowa złożona z Unii, PC i Kongresu, której naturalnym premierem 
byłby Bielecki jako środek tego układu. […] Ale Kaczyński, który już był przeciwko 
Wałęsie, chciał odegrać się na Krzysztofie, kategorycznie obstawiał przy Olszewskim, 
choć może to był blef ”.92 

88 W. Kuczyński, Solidarność…, s. 68.
89 Waldemar Kuczyński, Solidarność u władzy. Dziennik 1989–1993, Gdańsk 2010, Europejskie Centrum So-

lidarności, s. 69.
90 Jarosław Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Poznań 2001, Zysk i S-ka, s. 192. 
91 Tamże, s. 192.
92 Donald Tusk [w:] Teczki liberałów, skompletowali Janina Paradowska i Jerzy Baczyński, Poznań 1993, Ob-

serwator, s. 67–68. 
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Po kilku dniach prezydent stwierdził: „Na tę chwilę T. Mazowiecki nie pasuje na pre-
miera. Jest świetny w okresie szukania kompromisów. […] Teraz potrzeba polityka bez-
czelnego, zdecydowanego, szybkiego, niedającego się zakrzyczeć”.93 

W niedzielę 3 listopada lider UD zrezygnował z prób tworzenia koalicji. Krok ten 
nie oznaczał jeszcze przejścia do opozycji, ale oddanie inicjatywy innym.

Według relacji J. Kuronia tego dnia pomiędzy B. Geremkiem i T. Mazowieckim do-
szło do „niedobrego, ostrego napięcia”. Wspominał: „Bronek zwołał na poniedziałek po-
siedzenie prezydium dawnego klubu parlamentarnego UD i Tadeusz, z którym tego nie 
uzgodnił, zareagował bardzo osobiście. Powiedział, że jest oburzony, nie pozwoli sobą po-
miatać i nie przyjdzie. Zrozumiałem, że zanosi się na personalny konflikt o przewodnictwo 
klubu, a to może nas kompletnie rozbić”.94 

W tym samym czasie prezydent realizował już swój plan działania. Widząc, że żaden 
podmiot polityczny nie zdobył znaczącej siły w wyborach, postanowił odegrać decydu-
jącą rolę w tworzeniu przyszłego rządu. Czuł się panem sytuacji, ogłosił, że ma „pełen 
zeszyt rozmaitych scenariuszy”.95

29 października, dwa dni po wyborach, za pośrednictwem rzecznika prasowego 
– Andrzeja Drzycimskiego – zaproponował rząd składający się z ugrupowań solidarno-
ściowych z prezydentem występującym w roli premiera, o zagwarantowanej dwuletniej 
kadencji. Była to zaskakująca propozycja, politycznie i prawnie mocno kontrowersyjna. 
Dosyć nowatorski pomysł, by funkcje premiera i prezydenta objęła ta sama osoba.

Lech Wałęsa planował zająć fotel prezesa Rady Ministrów, a swoim wicepremierem 
mianować Jacka Kuronia, którego jeszcze tego samego dnia zaprosił do Belwederu. Wspomi-
nał on słowa prezydenta: „Ja zastaję premierem, ty wicepremierem. Pierwszym wicepremie-
rem, więc tak naprawdę to ty jesteś premierem. Zaraz tu zwołam dziennikarzy i powiem im, 
że skierowałem Cię do misji tworzenia rządu. I jeszcze powinieneś wziąć Bieleckiego. On jest 
dobry, wykazał się, a poza tym na Zachód będzie sygnał, że robimy ten sam kurs polityki”.96 

Z jego relacji wynika także, że prezydent rozważał cztery warianty:
 – rząd solidarnościowy z premierem wskazanym przez Lecha Wałęsę,
 – rząd solidarnościowy z premierem Lechem Wałęsą,
 – rząd z udziałem wszystkich partii (także SLD) z premierem Lechem Wałęsą,
 – rząd fachowców. 

Wydaje się, że na drugi i trzeci wariant nie wyraziłoby zgody żadne z większych ugrupo-
wań Sejmu. Jacek Kuroń odrzucił tę propozycję, przewidując, że jej przyjęcie spowodowało-
by rozpad Unii i uzależnienie jej od Belwederu. Zachował się lojalnie względem Mazowiec-
kiego, którego to wskazał jako odpowiednią osobę do prowadzenia rozmów koalicyjnych.

„Lech Wałęsa podczas żadnej z rozmów, a rozmawiałem z nim wtedy bardzo wiele 
razy, nie podnosił sprawy przyjęcia premierostwa przez siebie – wspominał Jarosław 
Kaczyński. – Chociaż taką propozycję zgłosił Jackowi Kuroniowi. […] Biorąc pod uwagę 

93 Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2004, s.134.

94 J. Kuroń, Spoko, czyli kwadratura koła, Warszawa 1992…, s. 127. 
95 Piotr Semka, Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy, Wydawnictwo M, Kraków 2013, s. 223.
96 Jacek Kuroń, Spoko…, s. 7.
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zupełny brak wyczucia prezydenta w kwestiach konstytucyjnych, w ogóle porządku pań-
stwowego, chęć skupienia władzy prezydenta i premiera mogła mu się bardzo podobać”.97

Prezydent postanowił wspólnie z przewodniczącymi wszystkich klubów parla-
mentarnych przedyskutować swoją kandydaturę. Rozmowy jednoznacznie wykazały, 
że szanse na realizacje pomysłu są niemal zerowe. Pomysł ten został wykluczyły głów-
nie z obawy, że prezydent tworzyłby politykę faktów dokonanych, ponad parlamentem. 
Nie wspominając już o obawach, czy mieściło się to jeszcze w ogóle w demokratycz-
nych ramach i zgodności z konstytucją. 

W początkowych rozmowach z liderami partyjnymi prezydent miał również son-
dować, czy jest szansa, by w nowym rządzie znalazło się miejsce dla Leszka Balcerowicza.

Bielecki nadal premierem?

Prezydent bynajmniej nie zakończył na tym swojej aktywności. W kwestii przy-
szłości premiera Bieleckiego (a tym samym KLD) najwięcej do powiedzenia miał pre-
zydent. Próbował nakłonić Sejm do powołania szerokiej, postsolidarnościowej koali-
cji, na czele której stanąłby dotychczasowy premier, będący gwarantem prowadzenia 
dotychczasowej polityki, również w sektorze gospodarczym. „W rozmowach z przy-
wódcami głównych partii – w tym także ze mną – wspomina Moczulski – sugero-
wał, że najodpowiedniejszy byłby rząd centroprawicowy z Bieleckim jako premierem.98 
Ta kandydatura gwarantowałaby prezydentowi pełną kontrolę i wpływ na politykę rządu.

Paweł Piskorski, członek KLD: „Wałęsa uważał, że Bielecki będzie jego człowie-
kiem. Że będzie kompetentny oraz w miarę posłuszny i sterowalny, bo nie był związany 
z silnym środowiskiem. […] Wałęsa, któremu dotychczasowy rząd odpowiadał, po wy-
borach proponuje Bieleckiemu kontynuowanie misji. Zaproponował, by nie podawał 
się do dymisji. Nie było w tej sprawie ani norm prawnych, ani praktyki. Na żywo kształ-
tował się ustrój Polski. Plan Wałęsy jest taki: Bielecki pozostaje premierem, a on, Wałę-
sa, pomoże w tym bardzo rozdrobnionym parlamencie ułożyć koalicje. Politycznie było 
to do zrobienia. […] Moim zdaniem, gdyby Bielecki się wtedy zgodził, ustrój Polski 
poszedłby w stronę modelu prezydenckiego, podobnego do tego, jaki jest w Francji. Ale 
wtedy Bielecki chyba pierwszy raz postawił się Wałęsie”.99

Podczas jednej z rozmów prezydent miał mówić mecenasowi: „Bielecki, on jest 
młody, ale on sobie daje radę. Pan to za trzy lata, a teraz gdyby Pan był wicepremierem, 
wie Pan, można by to wszystko korygować”.100 Wbrew pozorom, gdyby mecenas się 
na to zgodził, w rządzie i tak nie miałby wiele do powiedzenia. Oznaczać to zaś by mo-
gło, że w pełni wolny parlament zostałby zdominowany przez Lecha Wałęsę. Konklu-
duje jeszcze Najder: „Niestety, Bielecki nie chce pozostać na stanowisku […]”.101

97 Jarosław Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Poznań 2001, Zysk i S-ka, s. 190. 
98 Leszek Moczulski, Bez wahania. Rozmawiają Antoni Dudek i Maciej Gawlikowski, Kraków 1993, Krakowski 
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99 Paweł Piskorski, Między nami liberałami. Rozmawia Michał Majewski, Warszawa 2014, Czerwone i Czar-

ne, s. 36, 66–67.
100 Jan Olszewski, Ewa Polak-Pałkiewicz, Prosto w oczy z Janem Olszewskim, Warszawa 1997, Ad Astra, s. 300.
101 Zdzisław Najder, dz. cyt., s. 283.
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Pomysł prezydenta budził wiele zastrzeżeń. Wobec jego propozycji UD nie zajęła 
jednoznacznego stanowiska, natomiast PC zdecydowanie skrytykowało przedsięwzię-
cie. A jakie było zdanie głównych zainteresowanych?

Okazało się, że sami liberałowie – jak nazywano członków KLD – odnoszą się do po-
mysłu z coraz większym dystansem. Wypowiedź Donalda Tuska z 4 listopada nie pozo-
stawiała złudzeń. Zapowiedział wówczas, że będzie starał się odwieść prezydenta od po-
nownego desygnowania Bieleckiego na premiera. „Większość wyborców wypowiedziała 
się przeciwko kontynuacji liberalnej polityki gospodarczej i trzeba to uszanować – powie-
dział. – Lekceważenie wyników wyborów zakończyłoby się klęską polskiego parlamen-
taryzmu”.102 Twierdził, że miejsce KLD – z uwagi na zbyt niski wynik wyborczy – widzi 
raczej w opozycji. Po raz kolejny zasugerował także zasadność zawiązania porozumienia 
UD, KLD i PC.103

Ponownie P. Piskorski: „Bielecki zaprosił kierownictwo KLD – Lewandowskiego, 
Tuska, Kiliana, Merkla, Żabińskiego i mnie – do rezydencji na Parkowej. […] Bielecki 
poprosił, byśmy zarezerwowali czas i nie umawiali innych spotkań, bo rozmowa może 
długo potrwać. Zrobił bardzo długi wstęp, w którym opisywał sytuację. To była abso-
lutnie katastroficzna wizja. Mówił, że budżet jest w strzępkach i za chwilę się rozleci. 
Że ZSRR rozpada się w niekontrolowany sposób. […] Mówił, że secesji będą dokonywać 
nie tylko całe państwa, ale nawet poszczególne regiony. To wszystko wywoła konflikt 
wewnątrz armii radzieckiej. Dojdzie do zbiorowych prób przekraczania granic przez całe 
jednostki. […] Powiedział, że dysponuje danymi, z których wynika coś wprost niebywa-
łego. To mianowicie, że kilka milionów Ukraińców, w obawie przed głodem i chaosem, 
przybędzie do Polski. […] Bielecki był w takim stanie umysłu, że uważał, iż absolutnie 
nie można przystać na propozycje Wałęsy i w takim momencie wziąć władzę. Bo je-
ślibyśmy ją wzięli, to za chwilę za to wszystko będą odpowiadali liberałowie! Bielecki 
stawiał też tezę, że propozycja Wałęsy jest pułapką – on, Bielecki, ma być pierwszym 
zderzakiem, a my, liberałowie, wraz z nim. I na dodatek, on, polski premier, tłumaczył 
nam, że nie ma instrumentów, by zaradzić zbliżającemu się kryzysowi. […] Rekomen-
dacja Bieleckiego była taka, że oczywiście do rządu możemy wejść, ale nie możemy być 
twarzą nowego gabinetu. […] Twierdził również, że nie powinniśmy wchodzić w sojusz 
z Unią Demokratyczną, która zdobyła najwięcej głosów. Bo to nam nie da osłony przed 
społecznym niezadowoleniem. I w związku z tym on rekomenduje, byśmy tworzyli rząd 
z tymi, którzy są bardziej populistyczni i radykalni. Bo jeśli stworzymy koalicję z Unią, 
to ci prawicowi, bardziej radykalni, staną na czele sprzeciwu wobec nas. Czyli, krótko 
mówiąc, on, Bielecki, jest za tym, byśmy tworzyli rząd z PC, KPN i resztą prawicy”.104 

Taka też koalicja wkrótce się narodziła, jednak nie była ona dosyć spójna. Czy 
Kongres dla ZChN nie był zbyt antykościelny, a dla PC zbyt uległy wobec Belwederu? 

Był to okres, gdy wbrew pozorom KLD i UD były wobec siebie dosyć nieufne, mając 
stosunek ambiwalentny. Liberałowie, choć skłonni do współpracy, wykluczali Mazowiec-

102 Arkadiusz Nyzio, Rządzić znaczy służyć? Geneza i rozwój Unii Demokratycznej, praca magisterska, nr albumu: 
1028774, s. 216, lub: „Gazeta Wyborcza” z 4 listopada 1991 r.

103 Tamże,  s. 215, lub: „Gazeta Wyborcza” z 29 października 1991 r.
104 Paweł Piskorski, Między nami liberałami. Rozmawia Michał Majewski, Warszawa 2014, Czerwone i Czarne, s. 68–69.
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kiego jako premiera. Tusk stwierdził, że pomimo chęci ze strony Unii liberałowie nie stwo-
rzą z nią wspólnego klubu parlamentarnego. Podkreślił jednak, że Kongres nie zamierza 
działać na rzecz rozbicia ugrupowania Tadeusza Mazowieckiego. Te relacje jednak w póź-
niejszym okresie ulegały coraz większemu zacieśnianiu.

Zbliżał się kulminacyjny punkt zawirowania politycznego, mający wyłonić najmoc-
niejszego kandydata. To czas, w którym jednocześnie rozgrywały się przetasowania na wie-
lu poziomach: Tadeusz Mazowiecki jeszcze nie stracił nadziei na stanowisko, prezydent 
za chwilę zaproponował misję tworzenia rządu Bronisławowi Geremkowi, zakładając jed-
nocześnie, że dynamika polityczna może utrzymać na stanowisku doczasowego premiera, 
a Jarosław Kaczyński sondował pozycję Jana Olszewskiego. Jak to okiełznać?

Ważny dzień

Prezydent widząc, że jego nietypowe koncepcje nie spotkały się z aprobatą parlamentu, 
postanowił zmienić taktykę. Czwartek 7 listopada był bardzo ważnym dniem dla wszystkich 
sił politycznych biorących udział w zmaganiach o rząd. Rozgrywającym był Lech Wałęsa. 

Na pierwszy ogień poszła kształtująca się dopiero centroprawicowa koalicja: PC, 
ZCHN, KPN, KLD, tzw. czwórka. Lech Wałęsa zaprosił jej liderów do Belwederu. 

Początki koalicji kreślił Jarosław Kaczyński, prezes PC: „Najpierw powstała trójka: 
my, ZChN, KLD – co może dziwić, ale oni prowadzili po prostu własną grę – później 
doszedł jeszcze PSL-PL. W tle była Solidarność, która chciała poprzeć rząd, lecz do-
magała się stanowiska marszałka Senatu”.105

Od kilku dni prowadzili oni nieformalne rozmowy o przyszłym premierze. „Dla 
nas nie miało większego znaczenia, kto nim zostanie – mówił Moczulski – Interesował 
nas natomiast program tego rządu oraz obsadzenie kilku resortów. Olszewski nie robił 
najlepszego wrażenia, dlatego początkowo zaproponowałem na urząd premiera Wie-
sława Chrzanowskiego. On sam jednak odmówił […]”.106 O tym, że taka kandydatura 
realnie była wówczas rozważana, opowiadał Ryszard Czarnecki, rzecznik ZChN: Wiem, 
że w pierwszych rozmowach z Lechem Wałęsą oraz Jarosławem Kaczyńskim to właśnie Wie-
sławowi Chrzanowskiemu zaproponowano kandydowanie na urząd premiera. Chrzanowski 
tego nie chciał. Uważał, że funkcja marszałka Sejmu będzie dla niego dużo lepsza, również dla 
pozycji ZChN. Nie czuł się chyba na siłach, żeby być premierem, a może też nie do końca wie-
rzył, że uzyska wystarczające poparcie. Jak widać, mecenas Jan Olszewski nie dla wszyst-
kich był naturalnym pretendentem do objęcia funkcji prezesa Rady Ministrów.  

Wspomnienie Wojciecha Włodarczyka: Pamiętam pewne posiedzenia, chyba na pl. 
Unii Lubelskiej, gdzie był cały sztab: Zalewski, Hniedziewicz, Kostarczyk, Anusz, Glapiński 
i inni. Było to tuż przed powołaniem koalicji i zgłoszeniem oficjalnej kandydatury Olszew-
skiego. W pewnym momencie Kaczyński mówił o jakiś rozmowach, o przeliczaniach głosów, 
na kogo możemy liczyć itd. Jest dyskusja, wymiana opinii, Olszewski też przy tym był. Na koń-
cu Jarosław Kaczyński mówi: „No to co, gramy dalej?!”. W sensie, że rozegramy całą historię. 

105 Jarosław Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Poznań 2016, Zysk i S-ka, s. 191.
106 Leszek Moczulski, Bez wahania. Rozmawiają Antoni Dudek i Maciej Gawlikowski, Kraków 1993, Krakowski 
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Wszyscy powiedzieli: „Gramy!”. Do dziś mam w głowie taką scenę: wyszliśmy z Olszewskim 
z tego spotkania i on z takim uśmiechem, z takim politowaniem mówił: „Gramy, gramy…”. 
Odczułem, że dystansuje się zarówno od pojmowania polityki jako gry oraz od ewentualnej 
możliwości wygranej. Dla niego polityka nie była kategorią grania czy układów, ale jakiś pryn-
cypiów. Ta różnica była cały czas widoczna. 

6 listopada Najder spotkał rozradowanego Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie 
wrócił ze spotkania z KLD i ZChN, kiedy to ich przedstawiciele wyrazili aprobatę 
wobec przedstawienia Olszewskiego jako kandydata na premiera. Sam mecenas jed-
nak wciąż się wahał, nie chciał składać jasnych deklaracji, stawiał ostatecznie swoim 
stronnikom warunek – „rząd będzie tworzył on sam, a nie LW”.107 Pozostawała wtedy 
jeszcze do uzgodnienia postawa KPN. Ustalono, że kolejnego dnia rano Włodarczyk 
spotka się z szefem konfederatów.  

Leszek Moczulski, który dosyć szybko został antagonistą samego premiera oraz 
współtwórcy jego rządu, Jarosława Kaczyńskiego, będzie krytycznie wspominał same 
motywy montowana koalicji: „Porozumienie Centrum, wyrugowane z Kancelarii Pre-
zydenta, postawiło sobie za cel opanowanie rządu. Zapewnić to miała kandydatura 
Jana Olszewskiego, na premiera którego Kaczyński traktował jako figuranta, pomoc-
nego w przejęciu władzy przez PC. Jego kandydatura była efektem jakiś wcześniej-
szych – chyba jeszcze przedwyborczych – ustaleń między PC a ZChN, w każdym razie 
od początku była obecna w naszych rozmowach”.108

Wróćmy do 7 listopada. Tego dnia, podczas rozmowy „czwórki” z prezydentem, 
po raz pierwszy oficjalnie zostaje zgłoszone nazwisko Jana Olszewskiego jako kandy-
data na premiera. Zdzisław Najder wspomina w swojej książce relację, którą przedsta-
wił mu Jarosława Kaczyńskiego: „Kandydaturę Jana ponad najbardziej miękko popierał 
Chrzanowski. Moczulski od razu wyczuł, że chcą z niego zrobić zająca – ekstremistę 
i wyeliminować – więc zachowywał się umiarkowanie. Tuska ocenia jako dwuznaczne-
go, choć w zasadzie popiera Jana. […] LW niezadowolony z tego oświadczył, że trzeba 
się do środy (13.XI) ponamyślać, ale w zasadzie misję trzeba powierzyć Unii (znowu!)”.109 

Na chwilę zatrzymajmy się przy ZChN. Już w czasie poszukiwania kandydata 
na premiera ugrupowanie, mimo że współpracuje mocno z PC, jednocześnie jest po-
zytywnie nastawione do różnych propozycji płynących z Belwederu. Takie działanie 
będzie widoczne również później, gdy spór premiera Olszewskiego z prezydentem bę-
dzie obejmował coraz więcej obszarów. Postawa tego ugrupowania, które do końca 
będzie w rządowej koalicji, będzie często koncyliacyjna, jednak nie zawsze będzie ona 
jednoznacznie wspierająca Olszewskiego. Część partii cały czas będzie życzliwie spo-
glądać na Belweder. Warto o tym pamiętać.  

Lider PC uważał, że prezydent świadomie dąży do rozbicia „czwórki”, by nie była 
w stanie wyłonić żadnego kandydata na premiera i zaproponować pomysłu na nowy 
rząd. Mówi: „Wałęsie przecież chodzi o to, żeby mieć rząd całkowicie sobie podpo-

107 Zdzisław Najder, dz. cyt., s. 280.
108 Leszek Moczulski, Bez wahania. Rozmawiają Antoni Dudek i Maciej Gawlikowski, Kraków 1993, Krakowski 
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rządkowany, a więc chce z rozmów wyeliminować KPN, doprosić Unię Demokratycz-
ną i »małych chłopców«, i stworzyć rząd złożony z pięciu partii pod wodzą Bieleckiego. 
[…] (Wałęsa zresztą długi czas liczył na to, że liberałowie wycofają się z poparcia Ol-
szewskiego, że się zbuntują, co w pewnym momencie nawet prawie nastąpiło, i dzięki 
temu uda mu się nas rozwalić)”.110 

Po burzliwych rozmowach „czwórka” opuszcza Belweder. Bez porozumienia. Nie 
czekając długo, jeszcze tego samego dnia wieczorem prezydent wezwał do siebie grupę 
polityków UD z Mazowieckim, Geremkiem i Kuroniem na czele. Nie było to zapro-
szenie do rozmów, a jedynie narzucenie im gotowych rozwiązań. „Ale, panowie, klamka 
zapadła – stwierdził. – […] Wysuwacie trzech kandydatów. Koniec. Ja sobie jednego 
wybiorę”.111 Szybko doprecyzował, że tym „jednym” będzie Bronisław Geremek. Nowy 
kandydat na premiera wspomina: „Od samego początku byłem przekonany, że propo-
zycja prezydenta była uczciwa i istniała możliwość sformułowania rządu”.112

Tego dnia wewnątrz Unii emocje rosły z minuty na minutę. Mazowiecki posądził 
nawet Geremka o zawiązanie porozumienia z Bieleckim i chęć przeforsowania jego 
kandydatury na urząd premiera. Kuroń wspominał: „Piotr (Nowina-Konopka) i Waldek 
(Kuczyński) mówią głośno, że chcą Tadeusza na premiera, a ja nie zgadzam się z tym 
jakoś tak półgębkiem. Zażądałem w trakcie tej awantury, żeby Tadeusz – skoro ma tyle 
wątpliwości wobec Bronka – spotkał się z nim i powiedział mu wszystko głośno”.113 
Wszystko jednak wskazywało na to, że możliwości powrotu na fotel prezesa Rady 
Ministrów przez Mazowieckiego definitywnie się kończą. 

Dla wielu działaczy UD ta propozycja nie była zaskoczeniem. Już w sierpniu 1989 
r. Lech Wałęsa mówił o nim: „Ma czas, jest młodszy od Tadeusza Mazowieckiego, jesz-
cze zdąży być premierem”.114 Geremek kilkanaście lat był w PZPR, później jednak działał 
jako doradca Solidarności. To człowiek o szerokich międzynarodowych kontaktach. Je-
den z głównych konstruktorów obrad Okrągłego Stołu. Według Jana Marii Jackowskiego 
to zdolny i sprawny zakulisowo polityk. O jego misji pisał: „[…] niekoronowany lider UD 
jest niekwestionowanym guru całej lewicy, więc powodzenie jego misji i skierowanie biegu 
wydarzeń w stronę socjalizmu z ludzką twarzą, mogło dopełnić historyczne dziedzictwo 
Okrągłego Stołu i zabezpieczyć na dłużej interesy układających się stron w Magdalence”.115

Tego dnia okazało się, że wśród politycznych elit rozważane są trzy kandydatury 
na prezesa Rady Ministrów: Bronisława Geremka, Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Jana 
Olszewskiego. Pojawiła się nawet propozycja dla Leszka Moczulskiego, ale jego szanse 
oceniano jednak jako nikłe. Sytuacja prowadziła do politycznego fermentu. Ostrzyły się 
apetyty co ambitniejszych liderów partyjnych, rosła pokusa, by „grać na siebie”. 

Kandydatura Geremka była drugą szansą dla UD, by tworzyć rząd. A może pułap-
ką? Na prowadzoną grę prezydenta wskazywali inni liczący się liderzy:

110 Jarosław Kaczyński [w:] My, Teresa Torańska, Warszawa 1994, Most, s. 142.
111 J. Kuroń, Spoko…, s. 149.
112 Broni słów B. Geremek, Rozmowy polskie 1988–2008, Universitas, Kraków 20015, s. 113. 
113 J. Kuroń, Spoko…, s. 150.
114 Jan Maria Jackowski, Bitwa o III RP, Lublin 2014, Słowa i Myśli, s. 45. 
115 Tamże, s. 46. 
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Leszek Moczulski: „Prezydent wcale nie chciał Geremka w roli premiera, starał się je-
dynie zmusić piątkę do ustępstw w sprawie Bieleckiego, grożąc porozumieniem z Unią”.116 

Jarosław Kaczyński: „Nie wierzę w najmniejszym stopniu, by Wałęsa traktował 
poważnie kandydaturę Bronisława Geremka […]. Zdawał sobie sprawę, że nie ma ona 
szans, może co najwyżej wyczyścić pole dla jego kandydata. […] Byłem wobec niego 
(Geremka) szczery, powiedziałem, że w żadnym wypadku nie mogę mu pomóc. Jest 
po prostu oszukiwany, bo nie ma żadnych szans powodzenia”.117 Sugeruje on również, 
że ta kandydatura miała na celu rozbicie stworzonej już koalicji, która dążyła do nomi-
nacji dla Jana Olszewskiego. 

Lech Wałęsa ciągle realnie dopuszczał istnienie takiego rządu, w którym dla wielu 
będzie miejsce. To szybko doprowadziło do kolejnych spięć w samej Unii. Kuroń we wspo-
mnieniach, datowanych na 12 listopada, kreśli Mazowieckiego, który „miał pretensje 
do Bronka, że u Wałęsy zadeklarował w imieniu Unii poparcie dla Bieleckiego, a przecież 
Unia nigdy takiego stanowiska nie zajmowała”.118 Cofnijmy się jednak o kilka dni.

Misja Geremka

8 listopada rozpoczęły się parlamentarne negocjacje Bronisława Geremka z siłami 
mogącymi poprzeć go na stanowisku premiera. Początkowe rozmowy dawały pewną 
perspektywę, wiele klubów wypowiadało się w tym zakresie dosyć przychylnie, ale z nie-
ukrywanym dystansem. Arkadiusz Nyzio przypomina analizę Jan Rokity: „Geremek, 
mając dobre, osobiste relacje z Wiesławem Chrzanowskim, upatrywał szansy na poro-
zumienie z ZChN”.119 Zdaniem Rokity marszałek Sejmu wyraził wstępną zgodę, ale 
wycofał się w ostatniej chwili. Widać zatem, że budowa koalicji była mocno niepew-
nym przedsięwzięciem. Pokazuje to przykład ZChN, który mimo udziału w „czwórce” 
nie wykluczał innej, alternatywnej drogi do współdzielenia władzy. Tę „kruchość” będzie 
widać za kilka dni ze zdwojoną siłą, gdy o powołanie rządu będzie walczył Jan Olszewski. 

Poza macierzystą partią Geremek mógł liczyć właściwie tylko na KLD oraz PPPP, 
co dawało jedynie ok. jednej czwartej składu Sejmu. „Prawica nie ma ochoty na powrót 
do władzy pewnej siebie i przekonanej o swojej nieomylności »unii ludzi rozumnych«” 
– konkluduje dziennikarz Piotr Semka.120

Bronisław Geremek na głównego pomocnika w rozmowach koalicyjnych wybiera 
Jacka Kuronia. Ten tandem – zdaniem Kuczyńskiego – był skazany na porażkę, po-
nieważ obrał koncepcję rządu z udziałem UD, KLD, PSL i z cichym poparciem SLD, 
z dwoma wicepremierami – Kuroniem i Bieleckim. A przecież dokładnie w tym sa-
mym czasie, z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego, który nie zasypiał gruszek w popiele, 
było już zmontowane inne porozumienie – „czwórka” – dysponujące jednak w Sejmie 
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zaledwie 182 głosami, co oznaczało, że do większości sejmowej brakowało 49 posłów. 
Wiadome już, że kandydatem „czwórki” na premiera jest Jan Olszewski. Jarosław Ka-
czyński: „Kiedy zdecydowałem, że Olszewskiego zrobię premierem, wiedziałem, że mu-
szę przeprowadzić dwie zwycięskie bitwy. Gdzie dwie! Trzy! Z Wałęsą, z Unią Demokra-
tyczną i jeszcze z samym Olszewskim”.121

UD próbowała jednak budować koalicję. 11 listopada Geremek rozmawiał z Paw-
lakiem o poparciu PSL. W tym czasie Kuroń wraz z Komorowskim udali się na kolejne 
rozmowy do Belwederu. Tam toczyły się konsultacje i rozmowy o tym, że „czwórka” 
prowadzi równoległą grę z Janem Olszewskim w roli głównej. Lech Wałęsa wyka-
zał dezaprobatę dla tej kandydatury. Jego słowa przytacza Kuroń: „Ja im nie wierzę. 
To są w ogóle nieodpowiedzialni ludzie, ja ich nie dopuszczę! […] nie mogę zgodzić się 
na innego kandydata, a już na pewno nie na Olszewskiego. Oni wszystko rozwalą!”.122 

Wałęsa mógł liczyć, że jeśli jakimś cudem Geremkowi uda się zbudować wystarczające 
poparcie, to właśnie on będzie faktycznym głównodowodzącym koalicją. Korzystając 
z rozdrobnienia Sejmu, prezydent mógłby w poważnym stopniu wpływać na funkcjo-
nowanie nowego rządu. Spodziewał się, że będzie miał zdecydowanie większe zdolności 
oddziaływania niż w wypadku przepchnięcia kandydatury Jana Olszewskiego. Zwłaszcza 
w sytuacji, gdy rząd Geremka okazałby się rządem mniejszościowym. Jan Rokita: „Jestem 
przekonany, że gdyby Wałęsa miał dokonywać wyboru pomiędzy rządem Olszewskiego, 
czy też Kaczyńskiego, a rządem Geremka, to na pewno wybrałby rząd Geremka”.123

Jednocześnie tego samego dnia „czwórka” podpisała deklarację o współpracy. Wspomi-
nał Paweł Piskorski: „Były rozmowy w pałacyku na Nowym Świecie, gdzie mieściła się sie-
dziba KPN. Byli tam m.in. Jarosław Kaczyński, Leszek Moczulski, Krzysztof Król, Donald 
i ja. Pamiętam, że siedzieliśmy ściśnięci jak sardynki w niewielkim pokoju. […] nagle ustalo-
no, że premierem będzie Jan Olszewski. Zaczęło się szukanie Olszewskiego po Warszawie, 
bo nie odbierał telefonu. Posłano po niego samochód, ale nigdzie nie można go było znaleźć. 
Więc tak siedzieliśmy sobie w tej kanciapie, a Kaczyński dowcipkował. […] Nie było jeszcze 
dogadywania szczegółów rządu. Ustaliliśmy natomiast, że w Sejmie będziemy izolować nie 
tylko postkomunistów, lecz także Unie Demokratyczną. To, że wtedy z Tuskiem zgodzili-
śmy się na izolowanie Unii, uważam za wstydliwy epizod. […] W końcu, gdzieś po półtorej 
godziny, Olszewskiego odnaleziono. Przyjechał nieogolony, jakiś taki roztrzepany. Robił 
wrażenie człowieka lądującego z Marsa. Ale na zajęcie fotela premiera się zgodził. Konklu-
zja ze spotkania w pałacyku KPN była następująca – Olszewski zostaje premierem i KLD 
w koalicji. Wałęsa nie był z tego zadowolony. Zachowanie Bieleckiego i naszego środowiska 
było dla niego zawodem. […] wspólnym kandydatem nie mógł zostać Moczulski, bo był 
zbyt radykalny. Bielecki nie chciał, na Kaczyńskiego my byśmy się nie zgodzili, bo rząd byłby 
zbyt silnie przechylony w stronę Porozumienia Centrum. Olszewski więc był kandydatem 
kompromisowym. Był bardzo zdziwiony. Nie był w ogóle świadomy tej narady”.124
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