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Wstęp

Ruch komitetów obywatelskich spełnił bardzo ważną rolę w trak-
cie przechodzenia naszego państwa i społeczeństwa od systemu 
autorytarnego z elementami totalitaryzmu do systemu demokra-
tycznego. W wielu państwach i społeczeństwach naszego regionu 
Europy Środkowej i Wschodniej powstawały masowe ruchy poli-
tyczne i obywatelskie, w skład których wchodziło wiele grup, 
organizacji, związków zawodowych, stowarzyszeń skupiających 
środowiska opowiadające się za demokracją i przeciw syste-
mowi komunistycznemu, które reprezentowały mniej lub bardziej 
masowe części społeczeństw tych krajów. Na czele tych antyko-
munistycznych ruchów obywatelskich stawali zwykle chary-
zmatyczni przywódcy (w Polsce Lech Wałęsa, w Czechosłowacji 
Vaclav Havel, na Litwie Vytautas Landsbergis), zazwyczaj mający 
zasługi w przewodzeniu opozycji lub ruchom dysydenckim. Aby 
wypełnić swoje główne zadanie – czyli przeprowadzić transfor-
mację państwa i społeczeństwa ku pluralistycznemu systemowi 
demokratycznemu i zmobilizować do jej poparcia społeczeństwo, 
ruchy te musiały posługiwać się ogólnikowym programem możli-
wym do zaakceptowania dla większości społeczeństwa. Ich misją 
było obalenie systemu komunistycznego, najpierw jako przyczyny, 
a następnie uosobienia zła, niesprawiedliwości, wyzysku oraz 
monopolu politycznego, upadku gospodarczego, biologicznego, 
ekologicznego i moralnego (zjawisko homo sovieticus) każdego 
z państw i społeczeństw1 . 

Przyczyny programowej i politycznej amorficzności wynikały 
z potrzeby przeniesienia sporu z systemem komunistycznym na 
płaszczyznę moralną, aby wykazać aksjologiczną wyższość nad 
systemem zniewolenia oraz wyciszyć tymczasowo główne różnice 
polityczne i ideologiczne, aby uzyskać efekt jak największej 
mobilizacji i integracji politycznej potrzebnej do zwycięstwa nad 
zwolennikami dotychczasowego systemu.

1 T. Borkowski, A. Bukowski (red.), Komitety obywatelskie. Powstanie – 
rozwój – upadek?, Kraków 1993, s. 205.
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Po osiągnieciu tego podstawowego celu wśród skupionych na 
nim szerokich ruchów zaczęły pojawiać się podziały odzwierciedla-
jące różnice zarówno wartości i poglądów ich członków, jak i wizji 
dalszych kierunków przemian politycznych i gospodarczych. Były 
to zjawiska charakterystyczne dla zdecydowanej większości państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też komitety obywatelskie 
stały się fenomenem na skalę krajową i w skali regionu, bowiem 
w oparciu o masowo reaktywujące się struktury „Solidarności” 
miejskiej i wiejskiej („Solidarności” Rolników Indywidualnych) 
stworzyły ruch społeczny, który zdecydowanie wygrał wybory 
parlamentarne w czerwcu 1989 roku, zdobywając 100% manda-
tów dostępnych dla opozycji w wyborach do Sejmu i 99% w pełni 
demokratycznych wyborach do Senatu. Komitety były też jedno-
cześnie „meteorem” na polskiej scenie politycznej, gasnąc stosun-
kowo szybko wkrótce po tym, jak na krótki czas zdominowały 
życie polityczne w Polsce w latach 1989–1990. 

Dorobek komitetów obywatelskich widać nie tylko na poziomie 
ogólnopaństwowym, ale także na poziomie lokalnym, dzięki temu, 
że odegrały kluczową rolę w odbudowywaniu systemu samorządu 
terytorialnego i demokracji lokalnej. Chociaż komitety nie odro-
dziły się, tak jak przewidywał jeden z ich liderów, to ich znaczenie 
widać przy okazji tworzenia się współcześnie tzw. obywatelskich 
komitetów wyborczych na poziomie nie tylko małych miejscowo-
ści, ale także w średnich i dużych miastach. Najczęściej ma to miej-
sce w przypadku popularnych burmistrzów i prezydentów miast, 
którzy chcą „uniezależnić się” od nadmiernie wpływających na 
nich partii politycznych i ich aparatów, i w tym celu tworzą własne 
komitety wyborcze.

Podstawowym celem badawczym było dokonanie systemo-
wej analizy roli komitetów obywatelskich w procesie transfor-
macji demokratycznej na tle zmian demokratycznych w innych 
państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Przesłanką podjęcia 
tej problematyki badawczej była chęć zapełnienia istniejącej nadal 
luki w sferze politologicznej analizy fenomenu, zjawiska i wielo-
aspektowej instytucji systemu politycznego, jakim były komitety 
obywatelskie, szczególnie w latach 1989–1991. Powstały bowiem 
jedynie nieliczne publikacje o walorach naukowych poświę-
conych komitetom obywatelskim. Wśród nich należy wymie-
nić przede wszystkim monografię Ingi Słodkowskiej Komitety 
Obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej transformacji, Warszawa 
2014 oraz mierzącą się na gorąco z problematyką komitetów 
pracę zbiorową pod redakcją T. Borkowskiego i A. Bukowskiego 
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Komitety obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek?, Kraków 
1993. Ponadto z okazji 20. rocznicy istnienia komitetów powstała 
skromna publikacja rocznicowa pod redakcją Henryka Jerzmań-
skiego XX lat Ruchu Komitetów Obywatelskich, Warszawa 2011. 
Inne publikacje poświęcone komitetom obywatelskim są analizami 
dotyczącymi tylko komitetów w wymiarze regionalnym. Ważne 
są tu prace Krzysztofa Zuby poświęcone komitetom obywatelskim 
na Opolszczyźnie i w dawnym województwie płockim. Inne publi-
kacje odnoszą się do komitetów tylko przy okazji analizy innych 
zagadnień czy instytucji. 

Publikacja poświęcona komitetom obywatelskim składa się 
z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym analizowany jest 
proces tranzycji demokratycznej w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej i wskazuje się odmienności i podobieństwa w przebiegu 
transformacji systemowej w poszczególnych państwach regionu 
oraz rolę, jaką odgrywały w tym procesie tzw. ugrupowania tran-
zycyjne, określane też ugrupowaniami typu forum, jakie zaistniały 
nie tylko w Polsce w postaci komitetów obywatelskich, ale też 
w wielu innych państwach dokonujących przejścia od autorytar-
nego systemu komunistycznego (określanych też jako państwa tzw. 
realnego socjalizmu). Zarysowane zostały przykłady powstawania, 
ewolucji lub schodzenia ze sceny politycznej tego typu ugrupowań 
w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. 

W rozdziale drugim analiza dotyczy ról pełnionych przez komi-
tety obywatelskie, które ewoluowały i zmieniały się wraz ze wzro-
stem ich znaczenia w systemie politycznym i na polskiej scenie 
politycznej. W pierwszej kolejności analizowane jest powstanie 
i rola komitetu obywatelskiego jako swoistego komitetu „refolucyj-
nego”, który był ośrodkiem politycznym i intelektualnym nadają-
cym ton przemianom demokratycznym, w które zaangażowała się 
opozycja w obliczu rozmów okrągłego stołu, stanowiących punkt 
zwrotny w procesie zmian systemowych. Komitet Obywatelski 
przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” wzmacniał też pozy-
cję polityczną Lecha Wałęsy, który odtąd dysponował nie tylko 
zapleczem stricte związkowym, ale też politycznym. 

Następnie przedstawiono rolę komitetów obywatelskich w trak-
cie następujących po sobie w krótkim czasie wyborów parlamen-
tarnych w czerwcu 1989 roku, samorządowych w maju 1990 roku, 
prezydenckich na przełomie listopada i grudnia 1990 roku oraz 
kolejnych, już w pełni demokratycznych wyborów parlamentar-
nych w październiku 1991 roku. Komitety wykazały imponu-
jącą sprawność organizacyjną jako skuteczna machina wyborcza 
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szczególnie w trakcie wyborów kontraktowych do Sejmu i Senatu 
w 1989 roku. Zwycięstwo kandydatów Komitetów Obywatelskich 
„Solidarność’ (gdyż pod takich szyldem występowały komitety 
w trakcie kampanii wyborczej) podniosło kwestię ich dalszego 
istnienia i wypełnianych dalej ról i funkcji. Z narzędzia w uzyska-
niu sukcesu wyborczego komitety obywatelskie przekształciły się 
w najważniejszy podmiot kształtującej się dopiero pluralistycznej 
sceny politycznej. 

Wzmocnione sukcesem wyborczym komitety wyrażały wolę 
dalszego istnienia nawet wbrew woli ich twórców z „Solidar-
ności”. Komitety chciały zagospodarować wyzwolony kapitał 
społecznej aktywności, a także miały być zapleczem politycznym 
i organizacyjnym solidarnościowej reprezentacji w parlamencie. 
Mimo podjętej przez Krajową Komisję Wykonawczą „Solidarno-
ści” w czerwcu 1989 roku decyzji o rozwiązaniu wojewódzkich 
komitetów obywatelskich utrzymały one najczęściej swoje struk-
tury. Komitety stały się w powiązaniu z „Solidarnością” znaczą-
cym ruchem społeczno-politycznym. 

Ponadto wraz z przejmowaniem władzy przez opozycję komi-
tety zaczęły pełnić rolę ugrupowania czy partii politycznej, mimo 
że nigdy nie stały się formalnie takim podmiotem. Komitety obywa-
telskie jako główna siła polityczna były także obiektem rywalizacji 
między podejmującymi „wojnę na górze” dwoma odłamami obozu 
solidarnościowego symbolizowanymi przez Lecha Wałęsę i Tade-
usza Mazowieckiego. Burzliwy konflikt i rywalizacja o przejęcie 
komitetów wpłynęły jednakże negatywnie na pozycję komitetów, 
które po wyborach samorządowych z 1990 roku straciły swoją 
dotychczasową dynamikę i weszły w schyłkową fazę swojej dzia-
łalności mimo procesu pluralizacji, czyli poszerzenia składu komi-
tetów o nowe środowiska polityczne i społeczne. Komitety łączyły 
też wymienione role i spełniały je niejednokrotnie jednocześnie. 
W trakcie zwycięskiej dla komitetów obywatelskich kampa-
nii wyborczej w wyborach samorządowych komitety były już 
szeroko rozbudowanym ruchem społecznym inicjującym działania 
służące kształtowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego 
w demokratyzującym się państwie. Przedstawiciele komitetów 
obywatelskich zaczęli też obsadzać organy administracji rządowej 
i samorządowej, a struktury terenowe komitetów realizowały de 
facto rolę partii politycznej, biorąc udział w sprawowaniu władzy.

W rozdziale trzecim podjęto analizę istotnej problematyki – 
form instytucjonalizacji komitetów obywatelskich, dotyczących 
ich statusu prawnego i zmieniających się struktur organizacyjnych 
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oraz sposobów finansowania działalności. Komitety miały często 
bardzo demokratyczne sposoby działania i przywództwa w odróż-
nieniu od tworzących się równolegle partii politycznych.

W ostatnim czwartym rozdziale, stanowiącym rozbudowane 
podsumowanie, podjęto analizę wymiaru funkcjonalnego komi-
tetów obywatelskich. Wyróżniono następujące funkcje spełniane 
przez komitety w okresie transformacji systemowej: funkcja 
mobilizacyjno-wyborcza, funkcja władcza, funkcja konsultacyj-
no-doradcza, funkcja inspiracyjno-modernizacyjna, funkcja arbi-
tracyjna. Wskazane funkcje świadczą o różnorodnych formach 
i sferach działalności komitetów obywatelskich, co udowadnia 
też ich niebagatelny wkład w demokratyzację Polski po przełomie 
ustrojowym. 

 
 



Rozdział I. 

Komitety obywatelskie na tle innych 
ugrupowań w trakcie przełomu 
systemowego w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej

1. Modele tranzycji demokratycznej w państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej
Demokratyzacja w państwach Europy Środkowej według Samuela 
Huntingtona była fragmentem trzeciej fali demokratyzacji zapocząt-
kowanej w Portugalii przez tzw. rewolucję goździków 25 kwietnia 
1974 roku i utrzymywała się do końca lat 90. XX wieku1. Natomiast 
według Klausa von Beyme tranzycja demokratyczna w państwach 
bloku komunistycznego stanowiła czwartą falę demokratyzacji, ze 
względu na specyfikę i zakres czynników, które doprowadziły do 
upadku systemu komunistycznego2. Symbolicznym zakończeniem 
tej fali było przejęcie władzy w Rosji przez Władimira Putina jako 
pełniącego obowiązki prezydenta, po przedterminowym przekaza-
niu mu jej przez Borysa Jelcyna, uważanego za jedną symbolicznych 
postaci przemian demokratycznych w ZSRR i następnie Rosji. 

Tranzycja demokratyczna była złożonym procesem składającym 
się z kilku faz. Najpierw miała miejsce wstępna rywalizacyjna faza 
demokratyzacji prowadząca do ustanowienia lub kooptacji nowych 
elit politycznych. Kolejna faza nastąpiła po podjęciu decyzji o przej-
ściu do demokracji i przyjęciu określonego modelu demokratycz-
nego ustroju politycznego, po tej fazie następowała faza konsolidacji 

1 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, tlum. A. Dziurdzik, Warszawa 
1995, s. 24.
2 K. von Beyme, Transition to Democracy in Eastern Europe, Macmillan 
1996, s. 3.
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demokracji wiązanej najczęściej z alternacją władzy w państwie 
przechodzącym proces demokratyzacji. Jednakże np. w Rosji nastą-
pił odwrót od demokratyzacji, zanim nastąpiła konsolidacja demo-
kracji, gdyż alternacja władzy nie miała miejsca w tym państwie. 

Dankwart Rustow, twórca paradygmatu tranzycji, uważał, że 
minimalny czas tranzycji wymaga zmiany co najmniej jednej gene-
racji3, czyli co najmniej trzydziestu lat, natomiast Ralf Dahrendorf 
wydłużał ten proces do zmiany dwóch pokoleń. Utożsamianie tranzy-
cji z demokratyzacją zostało zanegowane przez Philipa C. Schmittera 
i Guilermo O’Donella, którzy uznali, że tranzycja oznacza jedynie 
okres „między upadkiem jednego a ustanowieniem nowego reżimu, 
co jednak niekoniecznie jest równoczesne z przejściem od systemu 
autorytarnego do demokratycznego. Według nich równie dobrze 
jej efektem może być zastąpienie starego porządku reżimu autory-
tarnego nowym reżimem autorytarnym lub też wyklarowanie się 
jakiegoś rewolucyjnego porządku4. Tę tezę potwierdził wspomniany 
przypadek tranzycji w Rosji, gdzie słabą demokrację „jelcynowską” 
stopniowo zaczął wypierać nowy „pseudodemokratyczny” porządek 
„putinowski”, który wykorzystywał instytucję demokratycznych 
wyborów do zamaskowania władzy autorytarnej5. Także przemiany 
demokratyczne w innych państwach Europy Środkowej nie były 
wolne od poważnych problemów czy stagnacji i utknięcia w „szarej 
strefie” między demokracją a autorytaryzmem6 . 

Powstało wiele modeli tranzycji, czyli przejścia od ustroju autory-
tarnego w kierunku demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej7 . 
Według Samuela Huntingtona w ZSRR, Bułgarii i na Węgrzech 
dokonała się transformacja (określana też jako kontrolowane otwar-
cie dotychczasowego systemu), gdyż wiodącą rolę w procesie 
przemian odegrali reformatorzy wywodzący się z dotychczasowej 
elity władzy, natomiast w przypadku takich państw jak NRD czy 

3 D. Rustow, Democratic Transition. Toward a Dynamic Model, „Compar-
ative Politics” 1970, t. 2, nr 3, s. 337–363.
4 E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju poli-
tycznego w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschod-
niej, Kraków 2015, s. 27–28. 
5 A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demo-
kracjach europejskich, Wrocław 2004, s. 102 i cit. ibidem L. Diamon, Deve-
loping Democracy. Toward Consolidation, Baltimore 1999, s. 15. 
6 Ibidem, s. 28 i cit. ibidem T. Caroters, The End of Transition Paradigm, 
„Journal of Democracy” 2014, t. 13, nr 1, s. 9.
7 Por. E. Bujwid-Kurek, D. Mikulicka-Wójtowicz, Transformacja…, 
s. 31–32.
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Czechosłowacja można mówić o zastąpieniu (replacement) dotych-
czasowej elity rządzącej przez nową. Z kolei w przypadku Polski 
Huntington używa pojęcia przemieszczenia (transplacement) ze 
względu na to, że przemiany wynikały z równowagi sił dotychczaso-
wej władzy i opozycji, a sama demokratyzacja była wspólnym dzie-
łem władzy i opozycji8 . 

Marzena Cichosz wyróżniła kilka typów tranzycji w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej9: 

a) negocjowane przejście
W Polsce i na Węgrzech było to negocjowane przejście (pakt, 

kontrakt) polegający na porozumieniu (kompromisie) między elitami 
komunistycznymi i opozycyjnymi wraz ze wspólną im instytucją 
okrągłego stołu. Jednakże warunkiem zaistnienia tego typu tran-
zycji było wcześniejsze wykształcenie się ruchu opozycyjnego i elit 
opozycyjnych, które następnie zostały uznane za partnerów władz. 
Porozumienie się opozycji z dotychczasową władzą zakładało prze-
wagę strategii koncyliacyjnych, co wynikało też z tego, że żadna ze 
stron nie była w stanie samodzielnie ani bronić dotychczasowego 
systemu, ani w przypadku opozycji dokonać samodzielnie zmian 
systemowych. Ówczesna dynamika sytuacji politycznej doprowa-
dziła do tego, że tempo i zakres zmiany systemowej zostało wyne-
gocjowane w trakcie rozmów władzy i opozycji. Chociaż ustalenia 
te następnie szybko stały się nieaktualne pod wpływem uwarunko-
wań wewnętrznych i otoczenia zewnętrznego.

W Polsce proces tranzycji następował w pierwszej kolejno-
ści, co paradoksalnie oznaczało, że zmiany systemowe następo-
wały wolniej niż w innych państwach regionu, które korzystały 
z doświadczeń polskich i „przyspieszenia politycznego”. Począt-
kowo bowiem pierwsza faza demokratyzacji w Polsce doprowa-
dziła do przyjęcia modelu hybrydowego systemu politycznego, 
bliższego nadal autorytaryzmowi i niż demokracji, określanego też 
jako rywalizacyjny autorytaryzm10. Natomiast na Węgrzech doszło 

8 B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschod-
niej – przesłanki i przebieg, w: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokra-
cje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 
1997, s. 26.
9 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg, efekty 
procesu, w: A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej 
i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 2005, s. 44–53.
10 M. Lorencka, M. Myśliwiec, W. Wojtasik, Evolution of the Political 
System in Poland after 1989, w: A. Turska-Kawa, M. Haček, Democratisa-
tion Processes in Poland and Slovenia: Comparative Study, Maribor 2016, 
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najpierw do okrągłego stołu samej opozycji w marcu 1989 roku 
w postaci rozmów ośmiu nowo powstałych partii politycznych. 
W efekcie tych rozmów wypracowano wspólne stanowiska opozy-
cji. Następnie doszło do rozmów z władzami komunistycznymi 
w ramach tzw. trójkątnego stołu (partia komunistyczna, oficjalne 
organizacje społeczne oraz opozycja). Wynikiem była decyzja 
o przeprowadzeniu w pełni demokratycznych wyborów, przyjęcie 
ordynacji wyborczej oraz poprawek do konstytucji, m.in. powo-
łanie instytucji prezydenta. Uzgodnienia były korzystniejsze dla 
opozycji na Węgrzech niż w Polsce, jednakże wynikało to z przy-
śpieszenia zmian w otoczeniu zewnętrznym i przyzwolenia ZSRR 
na dopuszczenie opozycji do władzy.

Podstawową różnicą sytuacji w Polsce w stosunku do Węgier 
było to, że najbardziej relewantna część opozycji skupiona 
była w ramach masowego ruchu społecznego powstałego już 
w 1980 roku wokół NSZZ „Solidarność”, a także „Solidarności” 
Rolników Indywidualnych oraz wywodzących się z nich komite-
tów obywatelskich. Istotne było też stanowisko wyrażane przez 
część prominentnych przedstawicieli strony solidarnościowej, że 
komitety obywatelskie mogą zastąpić tradycyjne partie polityczne 
w ramach nowego modelu demokracji11, co przeciwnicy takiego 
podejścia uznali za próbę instrumentalnego wykorzystania komite-
tów przez pewien odłam środowiska solidarnościowego do zdoby-
cia dominacji w tym obozie, ale także pozycji hegemonistycznego 
ugrupowania na kształtującej się dopiero pluralistycznej scenie 
politycznej12. Pewnym wytłumaczeniem takiego podejścia było 
przekonanie wyrażane przez Lecha Wałęsę, że zbyt szybkie splu-
ralizowanie obozu solidarnościowego poprzez włączenie na listy 
wyborcze przedstawicieli grup i partii politycznych pozostających 
poza „Solidarnością” doprowadzi do osłabienia siły opozycji13 . 

s. 66 i cit. ibidem S. Levitsky, L.A. Way, Competitive Authoritarianism: 
Hybrid Regimes After the Cold War, New York 2012.
11 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy. O komitetach 
obywatelskich w latach 1989–1992, w: B. Lewenstein, W. Pawlik, A miało 
być tak pięknie. Polska scena publiczna lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 
1994, s. 21–24.
12 J. Majchrowski, Partie i prawo w Trzeciej Rzeczypospolitej. Studia 
i szkice, Warszawa 2021, s. 9–10.
13 I. Słodkowska, Partie i ugrupowania polityczne polskiej transformacji, 
w: J. Wasilewski (red.), Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, Warszawa 1997, 
s. 25.



16 Leszek Graniszewski

Natomiast na Węgrzech w negocjacjach od początku uczest-
niczyły partie polityczne, co sprzyjało tworzeniu klasycznego 
systemu partyjnego, w efekcie czego na tej szybszej transformacji 
skorzystali też komuniści, którzy szybciej niż komuniści w Polsce 
dokonali rozwiązania komunistycznej Węgierskiej Socjalistycznej 
Partii Robotniczej (WSPR) w postkumunistyczną Węgierską Partię 
Socjalistyczną. Chociaż jednocześnie mniejszościowa grupa na 
czele z Karoly Grószem, byłym I sekretarzem partii komunistycz-
nej, po ustąpieniu Janosza Kadara w grudniu 1989 roku reakty-
wowała WSPR, a nawet miała projekty siłowego przejęcia władzy 
w państwie, aby odwrócić demokratyczne zmiany polityczne14 . 

Według Clausa Offe zmiany demokratyczne w obu państwach 
możliwe były ze względu na wcześniejsze zmiany w otoczeniu 
społecznym i gospodarczym (liberalizacja gospodarki na Węgrzech 
jeszcze w czasach Kadara, a w Polsce ustawa ministra Wilczka), 
homogeniczne społeczeństwo oraz niższy niż w innych krajach bloku 
komunistycznego poziom represyjności systemu autorytarnego15 .

b) implozja systemu
Innym typem tranzycji była implozja dotychczasowego systemu 

monokratycznego, która miała miejsce w Czechosłowacji i NRD. 
Polegała na przekazaniu władzy przez elity komunistyczne siłom 
opozycyjnym lub – jak w przypadku NRD – innemu państwu, 
w momencie gdy okoliczności zewnętrzne (generalna implozja bloku 
komunistycznego) i wewnętrzne (manifestacje społeczne, strajki) 
uniemożliwiły siłowe utrzymywanie władzy i represje wobec 
opozycji oraz wobec popierającego ją społeczeństwa, które zaczęło 
w sposób masowy wyrażać swoje niezadowolenie i żądania demo-
kratyzacji. W Czechosłowacji i NRD tamtejsze reżimy polityczne 
cechował silniejszy autorytaryzm, nie było prób liberalizacji systemu 
przez komunistów, nawet po zadekretowaniu pierestrojki w ZSRR. 

W Czechosłowacji strajki i manifestacje były na początku brutal-
nie tłumione przez władze. Jednakże ostatecznie w zmieniającej się 
z dnia na dzień sytuacji politycznej protesty społeczne przyniosły 
skutek i doprowadziły do zmian personalnych i politycznych. W efek-
cie nastąpiło ustąpienie „twardogłowych” komunistów Gustawa 
Husaka i Ladislava Adamca, a władzę przejęli reformatorzy w postaci 
dotychczasowego działacza dalszego szczebla Karela Urbanka16 .  

14 J. Gorzkowski, W. Morawski, Jesień narodów, Warszawa 1991, s. 57.
15 C. Offe, Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie 
i wschodnioniemieckie, Warszawa–Kraków 1999, s. 193 i n. 
16 J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia 
po 1989 roku, Warszawa 2002, s. 38.
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Dopiero kilka dni wcześniej (19 listopada) powstały ugrupowania 
łączące opozycję: Forum Obywatelskie w Czechach i Społeczeństwo 
Przeciwko Przemocy na Słowacji. Od 26 listopada 1989 roku miały 
miejsce rozmowy okrągłego stołu, których efektem było powoła-
nie rządu koalicyjnego pod kierownictwem komunisty Mariana Calfy, 
w którym opozycja uzyskała połowę miejsc. Komuniści zgodzili się 
także na ustąpienie z funkcji prezydenta przez Gustawa Husaka, 
co nastąpiło 10 grudnia. Podczas następnej tury rozmów okrągłego 
stołu (14–15 grudnia) zdecydowano, że nowego prezydenta wybie-
rze dotychczasowe Zgromadzenie Federalne. Komuniści w przy-
śpieszonym tempie próbowali uwiarygadniać się w społeczeństwie. 
Na nadzwyczajnym zjeździe (20–21 grudnia) potępiono interwencję 
wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku oraz usunięto z szere-
gów partii kilkudziesięciu działaczy odpowiadających za politykę 
KPCz w poprzednim okresie (m.in. G. Husaka i M. Jakesa). Zgroma-
dzenie Federalne już pod przewodnictwem odsuniętego po Praskiej 
Wiośnie Aleksandra Dubceka dokonało 29 grudnia wyboru Vaclava 
Havla na prezydenta Czechosłowacji. Postępująca erozja wpływów 
komunistów doprowadziła do tego, że jeszcze w styczniu 1990 roku 
Zgromadzenie podjęło decyzję o anulowaniu 90 mandatów posel-
skich członkom KPCz, skompromitowanym podczas rządów komu-
nistów i dokonano kooptacji do parlamentu przedstawicieli opozycji. 
Jednym z ostatnich ustaleń czeskiego okrągłego stołu było uzgod-
nienie terminu w pełni demokratycznych wyborów parlamentar-
nych na 8/9 czerwca 1990 roku17. Czeską tranzycję cechowało zatem 
dosyć żywiołowe tempo zmian demokratycznych odbywających się 
pod dużym naciskiem społecznym, a rozmowy „okrągłego stołu” 
były tylko uzupełnieniem „aksamitnej rewolucji, gdyż opozycja 
wcześniej ani nie była do nich przygotowana, ani nie miała planu 
działania, gdyż ustalenia podejmowane przy okrągłym stole dosto-
sowywane były do aktualnej sytuacji politycznej w kraju i miały na 
celu w miarę zorganizowane oddanie władzy przez komunistów18 .

Podobna sytuacja miała miejsce w NRD, gdzie masowe wydarze-
nia społeczne wymuszały zmiany polityczne. Od września 1989 roku 
demonstracje odbywały się w Lipsku i innych miastach, które komu-
niści próbowali wyciszyć ucieczką do przodu w postaci wymuszo-
nej dymisji przywódcy Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności 
(SED). Jednakże jego następcy Egonowi Kranzowi szybko przypo-
mniano, że po krwawym zdławieniu studenckich protestów na placu 

17 Ibidem, s. 38–40.
18 Ibidem, s. 40.
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Tiananmen przekazał gratulacje chińskim komunistom, a dodatkowo 
skompromitowało go ujawnienie, że jako przewodniczący komisji 
wyborczej stał za oszustwami podczas wyborów lokalnych w maju 
1989 roku. Nastąpił też rozpad hegemonicznego systemu partyjnego 
w NRD, gdy rozpadł się Centralny Blok Demokratyczny skupiający 
partię komunistyczną i jej ugrupowania satelickie. W listopadzie 
zaczęły się masowe manifestacje w Berlinie (4 listopada odbyła się 
manifestacja, na której zgromadziło się 700 tys. osób). W następ-
stwie nieprecyzyjnych informacji władz o zezwoleniu na przekra-
czanie granic wewnątrzniemieckich 9 listopada zaczęto masowo 
przekraczać granice i burzyć mur berliński. W efekcie tych wydarzeń 
3 grudnia rozwiązał się Komitet Centralny SED, a 6 grudnia ustąpił 
Egon Krenz, a obowiązki przewodniczącego Rady Państwa, czyli 
kolegialnej głowy państwa, przejął Manfred Gerlach z dotychczas 
satelickiej LDPD. W grudniu władze rozpoczęły rozmowy okrą-
głego stołu z zalegalizowaną opozycją skupioną w Nowym Forum. 
W dniu 19 grudnia do NRD przybył kanclerz Helmut Kohl. W dniu 
15 stycznia 1990 roku demonstranci zdobyli siedzibę Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego (i siedzibę osławionej policji politycz-
nej Stasi). Wobec tak namacalnych przejawów rozpadu systemu poli-
tycznego NRD przy okrągłym stole podejmowano najważniejsze 
decyzje dotyczące najważniejszych aktów prawnych i decyzji poli-
tycznych19. W efekcie tych rozmów obyły się też 12 marca 1990 roku 
wybory parlamentarne. W wyborach zdecydowanie zwyciężyła 
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna wraz z sojuszniczymi ugru-
powaniami, która była odpowiednikiem zachodnioniemieckiej CDU 
i uzyskała aż 48,1% głosów. Następny wynik uzyskała SPD (21,9 % 
głosów), natomiast SED (przemianowana na Partię Demokratycz-
nego Socjalizmu) zdobyła 16,4% głosów. Ugrupowania opozycyjne, 
skupione w Sojuszu ’90, zdobyły jedynie 2,9% głosów. Po wybo-
rach rozpoczęły się rozmowy o zjednoczeniu obu państw niemiec-
kich, które toczyły się w formule tzw. Konferencji 2 (RFN i NRD) 
+ 4 (cztery mocarstwa: ZSRR, USA, Wielka Brytania i Francja). 
Efektem tych rozmów było zawarcie 12 września 1990 roku trak-
tatu o ostatecznej regulacji dotyczącej Niemiec. W którym m.in. 
oba państwa niemieckie zrzekły się pretensji terytorialnych wobec 
innych państw oraz przewidziano wycofanie wojsk radzieckich 
do 1994 roku. Natomiast 31 sierpnia 1990 roku podpisano traktat 
o zjednoczeniu obu państw niemieckich, które formalnie nastą-
piło 3 października 1990 roku. 

19 J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji…, s. 36. 
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c) reforma lub kontrolowane otwarcie 
W tym modelu tranzycji, podobnie jak w koncepcji transfor-

macji Samuela Huntingtona, zmian dokonują same elity rządzące, 
a dokładnie ich reformatorskie frakcje. Z tym że w tym modelu na 
kontrolowane otwarcie autorytarnego systemu decydują się przede 
wszystkim dotychczasowe elity partii komunistycznej ze względu na 
słabość opozycji, która nie ma możliwości być partnerem dotych-
czasowych władz w dokonywaniu przemian. Taka swoista reforma 
systemu jest często wymuszana poprzez otoczenie zewnętrzne, 
w postaci tzw. demokratyzacji lawinowej dziejącej się w innych 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jako przykłady tego 
modelu tranzycji wskazuje się Bułgarię i Albanię, a także Rumunię. 

W Bułgarii w okresie komunistycznym nie istniała znacząca 
opozycja, aż do 1987 roku, gdy powstało niezależne stowarzysze-
nie „Ekogłasnost”, które poza hasłami ekologicznymi wskazy-
wało na konieczność demokratyzacji i pluralizmu politycznego. 
Na początku 1989 roku powstała też opozycyjna niezależna organi-
zacja związkowa „Podkrepa” (Wsparcie). Jednakże działania opozy-
cji miały nadal bardzo ograniczony zakres, dlatego też inicjatywa 
w procesie tranzycji demokratycznej należała do Bułgarskiej Partii 
Komunistycznej, której elity postanowiły dokonać kontrolowanych 
zmian. Zaczęły się one od zmian personalnych, bowiem 10 listo-
pada 1989 roku (niewątpliwie pod wpływem zmian w Polsce oraz 
w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej) do dymi-
sji podał się wieloletni przywódca BPK i państwa Todor Żiwkow. 
Nowy przywódca Petyr Mładenow opowiedział się zaś za ograni-
czonym pluralizmem i reformą systemu socjalistycznego, ale też 
za zachowaniem kierowniczej roli partii komunistycznej20. Wobec 
prób utrzymania monopolistycznej władzy przez komunistów 
nastąpiła konsolidacja opozycji, która 7 grudnia 1989 roku utwo-
rzyła Związek Sił Demokratycznych (SDS), grupującej istniejące 
lub reaktywujące się ugrupowania opozycyjne. W następstwie tego 
wzmocnienia opozycji komuniści zaproponowali opozycji rozmowy, 
które 16 stycznia 1990 roku przyjęły podobnie jak w innych 
państwach regionu formułę okrągłego stołu, ale w ich trakcie ujaw-
niły się zasadnicze rozbieżności co do skali, form i zakresu tranzycji 
demokratycznej. W efekcie zgodnie z koncepcją „kontrolowanego 

20 R. Chruściak, Wolne i demokratyczne wybory powszechne 
w 1990 r. w Europie Wschodniej (Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry i Rumu-
nia), w: E. Zieliński (red.), Transformacja ustrojowa państw Europy Środko-
wej i Wschodniej, Warszawa 1996, s. 45–46.
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otwarcia” komuniści postanowili przeprowadzić zmiany z pominię-
ciem opozycji i okrągłego stołu, proponując jednostronnie zmiany 
konstytucyjne i ustawodawcze dzięki kontrolowanemu przez BPK 
parlamentowi. Opozycja zorganizowała masowe, wielotysięczne 
manifestacje, przede wszystkim w Sofii i innych miastach, podczas 
których żądano pluralizmu politycznego i zniesienia konstytucyj-
nego przepisu o przewodniej roli partii komunistycznej. W ich efek-
cie BPK wycofała swoje projekty i wróciła do rozmów z opozycją, 
które zakończyły się 15 maja przyjęciem porozumień dotyczących 
zmian systemu politycznego, deklaracji roli i statusu okrągłego stołu 
oraz gwarancji pokojowego przejścia do demokracji. Przede wszyst-
kim uzgodniono termin wyborów do konstytuanty. Natomiast prezy-
denta wybrał dotychczasowy parlament, w związku z czym został 
nim Petyr Mładenow21 .

W dniach 10 i 17 czerwca 1990 roku odbyły się wolne wybory 
do 400-osobowego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego w celu 
uchwalenia nowej konstytucji. Na skutek braku rozwiniętych struk-
tur terenowych SDS zdobył tylko 144 mandaty (wobec 211 mandatów 
uzyskanych przez kandydatów Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, 
BSP) i znalazł się w opozycji. Początkowo deputowani SDS odmó-
wili współpracy z socjalistami, jednak później porozumieli się 
z nimi, czego efektem był wybór lidera SDS Żeliu Żelewa na prezy-
denta kraju. Jesienią 1990, w świetle narastającego kryzysu poli-
tycznego i gospodarczego doszło do powołania koalicyjnego rządu 
Dymityra Popowa. W jego składzie znalazło się trzech przedsta-
wicieli SDS. Jednocześnie trwały prace nad nową konstytucją. 
Na początku 1991 roku projekt ustawy zasadniczej został zdecydo-
wanie odrzucony przez część deputowanych SDS. 15 maja 1991 roku 
trzydziestu dziewięciu posłów, popieranych przez Krajową Radę 
Koordynacyjną SDS, a także przez część bułgarskiej inteligencji 
i studentów, zbojkotowało obrady parlamentu i rozpoczęło strajk 
głodowy, żądając samorozwiązania Wielkiego Zgromadzenia Naro-
dowego i przeprowadzenia nowych wyborów.

W odniesieniu do Rumunii pojawia się określenie przewrót lub 
pucz, jako czynniki zapoczątkowujące proces tranzycji systemowej 
w kierunku demokracji, który jednakże miał charakter gwałtowny, 
burzliwy i krwawy. Sam proces został zapoczątkowany przez obale-
nie dyktatora Nicolae Ceaușescu dokonanego przez jego własne 
zaplecze polityczne, które podjęło następnie próby zmiany systemu, 
głównie o charakterze fasadowym, natomiast rola opozycji była 

21 J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji…, s. 43.
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znikoma, co wynikało z jej słabości organizacyjnej i często rozbicia 
politycznego. W okresie rządów Ceaușescu jego wszechwładna poli-
cja polityczna Securitate starała się zdławić wszelkie pojawiające się 
działania opozycyjne (przede wszystkim w formie działań dysydenc-
kich intelektualistów), a nawet podporządkowała sobie Rumuński 
Kościół Prawosławny. Ostatecznie jednakże zadecydowała postawa 
wojska, które przeszło na stronę protestujących oraz postawa części 
działaczy Rumuńskiej Partii Komunistycznej, którzy opowiedzieli 
się przeciwko dalszym rządom autokratycznym Ceaușescu i jego 
żony Eleny. Pretekstu do faktycznie kontrolowanego obalenia reżimu 
dostarczyły zamieszki w Timisoarze, które rozszerzyły się na cały 
kraj, gdyż Ceaușescu dążył do konfrontacji, a ponadto chciał doko-
nać kolejnej czystki w aparacie partii komunistycznej. W efekcie 
Ceaușescu i jego żona stali się jednymi z ostatnich ofiar, gdy zostali 
pojmani oraz w błyskawicznym tempie osądzeni i rozstrzelani22 . 
Dowodem na kontrolowany przebieg tej „krwawej rewolucji” był 
fakt, że po obaleniu Ceaușescu władzy nie przejęła opozycja anty-
komunistyczna, ale „przemalowani” komuniści pod przywództwem 
Iona Iliescu (wcześniej odsuniętego na boczny tor współpracownika 
dyktatora), którzy utworzyli Front Ocalenia Narodowego (FON). 
Front pełnił też początkowo rolę tymczasowego organu władzy 
państwowej. Zapoczątkowali oni co prawda przemiany systemowe, 
ale były one połowiczne, a jednocześnie nowy reżim wezwał do 
stolicy górników z zagłębia Jiu, którzy spacyfikowali studentów 
domagających się urzeczywistnienia deklarowanych jedynie stan-
dardów demokratycznych23. Zapoczątkowany w ramach rumuń-
skiego okrągłego stołu dialog z opozycją (reprezentowaną przez trzy 
historyczne partie na czele z Partią Narodowo-Liberalną) zapocząt-
kowała już elita postkomunistyczna, która utrzymała stery władzy 
w państwie. Efektem rozmów okrągłego stołu było ustanowienie 
nowej, tymczasowej struktury władzy, jaką była Tymczasowa Rada 
Jedności Narodowej, w której rozdrobiona opozycja uzyskała połowę 
miejsc, a pozostałą połowę obsadził FON. Rada miała doprowadzić 
do przeprowadzenia wyborów w maju 1990 roku. 

Inne typy tranzycji to zmiany w państwach federalnych, takich 
jak ZSRR i Jugosławia, gdzie w efekcie rozpadu tych państw 
powstały i/lub odzyskały niepodległość nowe państwa, w których 

22 B. Zdaniuk, M. de Zuniga, Rumunia, w: K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży 
(red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013, 
s. 309–310.
23 Ibidem, s. 310.



22 Leszek Graniszewski

narodowe elity podjęły się budowania lub odtwarzania własnej 
państwowej i narodowej tożsamości, co łączyło się z demokratyzacją 
ich narodowych systemów politycznych. W państwach tych następo-
wał demontaż systemu dokonywany względnie pokojową drogą, co 
miało miejsce w przypadku ZSRR i objęło przede wszystkim repu-
bliki bałtyckie, które reaktywowały swoją państwowość. Inne repu-
bliki wyłoniły się w wyniku likwidacji Związku Radzieckiego na 
skutek układu białowieskiego podpisanego 8 grudnia 1991 roku (lub 
krótko przed jego podpisaniem). Natomiast w Jugosławii proces 
powstawania nowych państw i proces demokratyzacji poprzedzała 
z reguły wojna domowa24 .

Podsumowując zagadnienie tranzycji demokratycznej 
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, trzeba wskazać, 
że była ona zróżnicowana. Wynikało to z takich czynników jak: 
poziom zorganizowania i możliwości działania środowisk i ugru-
powań opozycyjnych, relatywna siła reżimu komunistycznego oraz 
jego postawa wobec postulatów i żądań zmian wyrażanych przez 
społeczeństwa i aktywności społeczeństw w tym zakresie (strajki, 
manifestacje, protesty, zaangażowanie w poparcie i działalność 
w ruchach opozycyjnych), a także typu kultury politycznej i tradycji 
demokratycznej oraz charakteru narodowego. Jednocześnie proces 
zmian miał pewne cechy wspólne, takie jak różnego typu rozmowy 
w formule okrągłego stołu oraz integrowanie się zazwyczaj opozy-
cji w szerokie ugrupowania łączące często bardzo szeroki wachlarz 
orientacji i nurtów występujących wśród środowisk opozycyjnych. 

Efekty procesów demokratyzacji okazały się trwałe w więk-
szości państw regionu. W następstwie udanej tranzycji w więk-
szości państw nastąpiło przejście do fazy konsolidacji demokracji 
(w Polsce, Czechach, Słowacji, Estonii, Łotwie, Litwie, Słowenii, 
Rumunii i Bułgarii). Jednakże początkowo w Bułgarii, Rumunii, 
Albanii władzę utrzymały dotychczasowe komunistyczne partie, 
które dokonały jedynie mniej lub bardziej przekonującego prze-
kształcenia w ugrupowania postkomunistyczne, partie te pozo-
stały na scenie i wracały do władzy w innych państwach (Polska, 
Węgry, Litwa)25. Ponadto mimo pewnych perturbacji wewnętrznych 
w pierwszej dekadzie XXI w. procesy demokratyzacji nastąpiły też 
w Chorwacji, Serbii i Albanii. Zróżnicowana sytuacja ma miejsce 
w państwach poradzieckich (poza państwami bałtyckimi). Procesy 

24 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna…, s. 18.
25 A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych 
demokracjach europejskich, Wrocław 2004, s. 98.
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demokracji (przerywane tendencjami autorytarnymi) w najwięk-
szym zakresie postępują na Ukrainie, szczególnie po 2014 roku. 
Niestety obecnie największe zagrożenie zewnętrzne dla demokra-
cji i niepodległości Ukrainy stanowi agresja Rosji, która rozpoczęła 
się 24 lutego 2022 roku. Natomiast w Rosji i na Białorusi tranzycja 
demokratyczna zakończyła się niepowodzeniem już po 1994 roku26 . 

2. Powstawanie ugrupowań tranzycyjnych w okresie 
przechodzenia od systemu komunistycznego do 
demokratycznego
Jak zauważył Klaus von Beyme, specyfiką przemian politycznych 
w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej było to, że 
wpływ na nowy system sprawowania władzy uzyskały w pierw-
szym okresie transformacji organizacje określane mianem „apartyj-
nego forum”27. Organizacje te charakteryzowały się apartyjnością 
oraz organizacyjną i ideologiczną amorficznością (heterogenicz-
nością). Elementem spajającym tego typu ugrupowania było dąże-
nie do „ograniczenia monopolu komunistów lub odsunięcia ich od 
władzy”28. W celu skutecznej rywalizacji z ugrupowaniami wspie-
rającymi dotychczasowy reżim polityczny najbardziej znaczące siły 
polityczne opozycji były zgrupowane w jednej strukturze organiza-
cyjnej. Nawet jeśli organizacje o charakterze tranzycyjnym wystę-
powały wprost w formule partii politycznych i wypełniały funkcje 
partii politycznych, to w zakresie ideologicznym charakteryzo-
wały się fragmentaryzmem aksjologicznym i odwoływaniem się 
do rozmaitych ideologii. Często ewoluowały w zakresie ideologii 
i doktryny politycznej, do której ostatecznie się odwoływały, skupia-
jąc się bardziej na praktyce politycznej związanej z koniecznością 
przeprowadzania przemian ustrojowych29 .

Poza Komitetami Obywatelskimi „Solidarność” w Polsce, 
w innych państwach były to m.in.: czeskie Forum Obywatelskie 
i słowackie Społeczeństwo Przeciwko Przemocy w Czechosłowacji, 
Nowe Forum w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Związek Sił 

26 P. Kowal, K. Przywara, Czas na deputinizację, „Rzeczpospolita” 2022, 
nr 48, s. A9.
27 K. von Beyme, Electoral Unification: The First German Elections in 
December 1990, Government and Opposition, vol. 26 (2), s. 172.
28 K.A. Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym, 
Warszawa 1998, s. 131.
29 E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja…, s. 88. 
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Demokratycznych (ZSD) w Bułgarii, Demokratyczna Rosja, litewski 
Sąjūdis, łotewski Front Ludowy, Ludowy Front Estonii, słoweński 
DEMOS, Chorwacka Wspólnota Demokratyczna. Opozycja nie 
zdołała się zorganizować w Rumunii, bowiem władzę zmonopoli-
zował początkowo postkomunistyczny Front Ocalenia Narodowego. 

W tych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie 
wybory inaczej niż w Polsce odbyły się już po formalnej trans-
formacji ustrojowej, opozycja antykomunistyczna wystawiała już 
najczęściej odrębne listy, np. na Węgrzech, gdzie obok szerokiego 
sojuszu ugrupowań zgrupowanych w ramach Węgierskiego Forum 
Demokratycznego rywalizowały z nim inne ugrupowania opozy-
cyjne, jak Związek Wolnych Demokratów czy Związek Młodych 
Demokratów-Fidesz, które reprezentowały wyraziste orientacje 
polityczne. Jednakże udział opozycji w wyborach zależał też od 
charakteru reżimu komunistycznego w jego schyłkowym okresie. 
Na Węgrzech, korzystając z polskiego wzoru, podjęto negocjacje 
z odradzającymi się zróżnicowanymi ugrupowaniami politycz-
nymi i nastąpiło stosunkowo łagodne przejście od autorytaryzmu 
do demokracji. Natomiast odmienna sytuacja zaistniała w Czecho-
słowacji, Rumunii i Bułgarii, gdzie kontrola autorytarnych reżimów 
nad społeczeństwem nie dopuszczała nawet ograniczonego plurali-
zmu zaistniałego w Polsce czy na Węgrzech, dlatego nowe demo-
kratyczne ugrupowania pojawiały się w tych państwach dopiero 
w momencie „kapitulacji” reżimu (Czechosłowacja) lub jego kontro-
lowanej demokratyzacji (Bułgaria, Rumunia)30 . 

W niektórych państwach w skład szerokich frontów na rzecz 
zmian obok przedstawicieli opozycji wchodzili też dotychczasowi 
działacze partii komunistycznych, np. w litewskim Sąjūdisie czy 
łotewskim Froncie Ludowym, natomiast w rumuńskim Froncie 
Ocalenia Narodowego dominowali reformistyczni komuniści, którzy 
wystąpili przeciwko reżimowi Ceaușescu, a sam Front wkrótce 
przekształcił się w partię polityczną31. Szeroka koalicja partii od 
lewicy do prawicy w postaci Konwencji Demokratycznej powstała 
w Rumunii dopiero dwa lata od upadku Ceaușescu w celu odsunięcia 
od władzy komunistów wykorzystujących szyld Frontu jako „wehi-
kuł polityczny” pozwalający sprawować władzę bez obciążania się 
odium skompromitowanego reżimu komunistycznego. 

Jednakże to, co początkowo było siłą ugrupowań typu forum, 
czyli reprezentowanie przeważających kręgów społeczeństw państw 

30 J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji…, s. 61–62.
31 K.A. Wojtaszczyk, Partie polityczne…, s. 131.
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wkraczających na drogę demokratyzacji, stało się też przyczyną 
ich dosyć krótkiego „żywotu politycznego”32. Wraz ze zniknięciem 
elementu spajającego, jakim było dążenie do obalenia reżimu komu-
nistycznego i ujawnieniu zróżnicowanych poglądów, co do sposobów 
dalszej transformacji systemowej następowały stosunkowo szybko 
podziały w obrębie bloków opozycyjnych, szczególnie w momencie, 
gdy zaczynały one przejmować władzę w swoich państwach. 

W Polsce dezintegracja obozu skupionego wokół „Solidarności” 
i Komitetów Obywatelskich nastąpiła z przyczyn ideologicznych 
i politycznych. W związku z gwałtownym osłabieniem dotychczas 
jednoczącego przeciwnika, czyli PZPR i jej satelitów (jak przynaj-
mniej się ówcześnie wydawało), bardzo szybko zaczęły ujawniać 
się różnice polityczne wynikające z obecności w „Solidarności” 
różnych orientacji ideologicznych, co było też naturalnym objawem 
kształtującego się pluralizmu politycznego. Ujawniły się różnice 
wynikające z różnych wartości i stanowisk wobec „zakresu i tempa 
zmian gospodarczych, formy rządów w nowej konstytucji (…), obec-
ności religii i Kościoła w życiu publicznym czy stosunku do komu-
nistycznej przeszłości”33 .

Polityczne przyczyny szybkiej dezintegracji obozu „Solidar-
ności” związane były z ogłoszeniem hasła „przyśpieszenia” przez 
część opozycji, którego elementem była kandydatura Lecha Wałęsy 
w przyśpieszonych wyborach prezydenckich, aby odsunąć od 
władzy Wojciecha Jaruzelskiego uosabiającego skompromitowany 
poprzedni reżim polityczny (Porozumienie Centrum i inne partie 
centroprawicowe). Wybór nowego prezydenta planowano przepro-
wadzić w dotychczasowej parlamentarnej formie, aby zmianę głowy 
państwa dokonać szybko. Spowodowało to kontrakcję zwolen-
ników premiera Tadeusza Mazowieckiego, którzy doprowadzili 
w parlamencie do uchwalenia ordynacji wyborczej przewidującej 
powszechne wybory prezydenckie (Sojusz na rzecz Demokracji 
i Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna). Oficjalnym powodem 
była chęć zapewnienia nowemu prezydentowi silniejszego demo-
kratycznego mandatu, szczególnie że utrzymanie dotychczasowej 
formuły wyboru spowodowałoby, że wyboru prezydenta nowej 

32 R. Zenderowski, R. Brudnicki, Republika Słowacka, w: K.A. Wojtasz-
czyk, Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. II, Warszawa 2013, 
s. 371; K. von Beyme, Systemwechsel in Osteuropa, Frankfurt am Main 
1994, s. 39.
33 A. Antoszewski, R. Herbut, J. Sroka, System partyjny w Polsce, 
w: A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka (red.), Partie i systemy 
partyjne Europy Środkowej, Wrocław 2003, s. 119–120.
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i suwerennej III Rzeczypospolitej dokonywałby tylko częściowo 
demokratyczny parlament. Rzeczywistym powodem był jednakże 
zaostrzający się antagonizm między dwoma ośrodkami politycz-
nymi skupionymi wokół przywódcy „Solidarności” i premiera, chęć 
zablokowania szybkiej prezydentury dla Lecha Wałęsy oraz prze-
konanie liderów obozu premiera Mazowieckiego, że będzie miał 
on większe szanse na zwycięstwo w wyborach powszechnych jako 
premier pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce po drugiej 
wojnie światowej. 

Cechą charakterystyczną ugrupowań typu forum był krótki 
okres ich istnienia w okresie przejściowym. W organizacjach tych 
następowała polaryzacja polityczna i ideologiczna, co najczęściej 
implikowało odmienny stosunek do tempa i formy dalszych reform 
politycznych i gospodarczych. W efekcie znaczenie tych organizacji 
malało i zazwyczaj schodziły one ze sceny politycznej w wyniku 
podziałów wewnętrznych i/lub konkurencji ze strony innych ugru-
powań politycznych. W obrębie tych ugrupowań po okresie apar-
tyjności pojawiały się koncepcje przekształcenia ich w jednolitą 
siłę polityczną. Zazwyczaj działacze optujący za ewolucją w stronę 
„upartyjnienia” tych ugrupowań tworzyli własne partie polityczne, 
natomiast ci, którzy nie popierali takiej ewolucji, odchodzili z polityki 
lub kontynuowali swoją aktywność publiczną na poziomie lokalnym 
(co dotyczyło np. dużej części działaczy komitetów obywatelskich 
w Polsce). Często pojawia się też na określenie tych ugrupowań poję-
cie „protopartii”, czyli bytów politycznych niekoherentnych organi-
zacyjnie i ideologicznie34 .

Natomiast w innych państwach, szczególnie tam, gdzie partie 
postkomunistyczne zachowały silną pozycję, utrzymała się jedność 
zjednoczonej opozycji, np. w Bułgarii, gdzie mimo rozłamów utrzy-
mał się jednolity Związek Sił Demokratycznych, natomiast na 
Litwie Sąjūdis przekształcił się w konserwatywny Związek Ojczy-
zny. Także na Węgrzech pretendujące do miana partii typu forum 
Węgierskie Forum Demokratyczne stało się jednolitą partią, gdy 
z partii usunięto dwie frakcje. Z jednej strony wykluczono frakcję 
narodową J. Csurki, a jednocześnie frakcję liberalną35 .

Odpowiednikiem ugrupowań typu forum w państwach bałtyc-
kich były fronty ludowe, które w warunkach dotychczasowego 

34 E. Nalewajko, Protopartie i protosystem?: szkic do obrazu polskiej wielo-
partyjności, Warszawa 1994.
35 L. Benda, System partyjny Węgier, w: A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, 
J. Sroka (red.), Partie…, s. 84.
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monopolu KPZR i w obrębie ZSRR były pierwszymi od kilku-
dziesięciu lat oficjalnie działającymi, ale alternatywnymi formami 
społecznej i politycznej aktywności obywateli tych państw, którzy 
dążyli do niezależności nie tylko politycznej, ale też narodowej 
wobec sowieckiego porządku konstytucyjnego i politycznego. Były 
to organizacje jednoczące opozycję, a także polityków działających 
w strukturach politycznych i państwowych ówczesnych republik 
bałtyckich wchodzących w skład ZSRR. Jednym z najbardziej spek-
takularnych działań frontów ludowych była organizacja wspólnego 
pokojowego protestu w republikach bałtyckich (wskazuje się, że 
pomysł mógł powstać podczas Zgromadzenia Bałtyckiego w Talli-
nie w maju 1989 r. lub w Parnawie 15 lipca tego roku). W organizację 
zaangażowane były trzy działające w tych państwach fronty ludowe 
– litewski Sąjūdis, estoński Rahvarinne i łotewski Tautas Fronte. 
Był to niewątpliwie sukces inspiratorów wydarzenia, gdyż decy-
zja o jego organizacji zapadła jedynie miesiąc wcześniej, w czasie 
gdy reżim totalitarny był jeszcze relatywnie silny. Największe obawy 
od samego początku dotyczyły tego, czy będzie wystarczająco 
dużo ludzi, aby połączyć łańcuch. Ostatecznie, według szacunków, 
w demonstracji wzięło udział około 700 tys. Estończyków, 500 tys. 
Łotyszy i 1 mln Litwinów, czyli co czwarty mieszkaniec republik36 .

Ugrupowania typu forum z reguły odnosiły zwycięstwo w pierw-
szych wyborach odbywających się w trakcie przełomu systemowego. 
Jedynie w NRD Bundnis’90 zdobyła w wyborach w 1990 roku tylko 
3% głosów i znalazła się na marginesie sceny politycznej istnie-
jących jeszcze wschodnich Niemiec. Spośród ugrupowań tran-
zycyjnych największy sukces odniosły komitety obywatelskie, 
w kontraktowych wyborach, które były tylko częściowo demokra-
tyczne, zdobyły prawie 100% mandatów możliwych do zdobycia. 
W Czechach Forum Obywatelskie (OF) zwyciężyło w wyborach 
parlamentarnych w 1990 roku. W przypadku Zgromadzenia Fede-
ralnego Forum uzyskało blisko 50% w głosowaniu do Izby Naro-
dów (50 mandatów) i ponad 53% do Izby Ludowej (68 mandatów). 
OF zwyciężyło również w wyborach do Czeskiej Rady Narodo-
wej (prawie 50% głosów i 127 mandatów). Natomiast na Słowacji 
odpowiednik Forum, Społeczeństwo Przeciw Przemocy na Słowa-
cji uzyskało 37% głosów. Na Węgrzech Forum Demokratyczne 
uzyskało 42,5% głosów i 165 mandatów na 386 w jednoizbowym 
Zgromadzeniu Narodowym. 

36 J. Zieliński, Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie 
i w Estonii, Warszawa 2004, s. 65. 
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2.1. Węgry
Powstające na Węgrzech jeszcze przed przełomem partie polityczne 
stanowiły opozycję dla rządzącej komunistycznej Węgierskiej Socja-
listycznej Partii Robotniczej (MSZMP), która jednakże już w lutym 
1989 roku wstępnie zaakceptowała pluralizm polityczny, a partie 
opozycyjne poszły do wyborów oddzielnie. 

Opozycja na Węgrzech mimo podejmowanych prób rozmów 
i dyskutowania możliwości wspólnych działań od początku swojej 
działalności była podzielona ideowo. Ukształtowały się dwa obozy 
ideowo-polityczne: liberalny (m.in. podobnie jak w Polsce lewicowi 
intelektualiści, którzy odrzucili marksizm, często będący wcześniej 
działaczami partii komunistycznej, wywodzący się z rodzin o trady-
cjach komunistycznych) i ludowy o orientacji narodowej i konserwa-
tywnej (który z kolei wywodził się ze środowisk „zorientowanych 
wyznaniowo”, których rodziny były często prześladowane po dojściu 
do władzy przez komunistów37). 

Wcześniej zorganizował się obóz ludowy, który powołał we 
wrześniu 1989 roku Węgierskie Forum Demokratyczne (MDF), 
które początkowo określiło się jako „ruch bez ambicji politycznych”, 
ale włączający masowe kręgi społeczeństwa oraz przedstawicieli 
elit różnych orientacji także związanych z opozycją liberalną oraz 
niektórych przedstawicieli reformistycznego skrzydła partii komuni-
stycznej. Jednakże do początków 1989 roku Forum działało bardziej 
w formule klubu politycznego organizującego dyskusje polityczne 
niż ruchu społeczno-politycznego. Dopiero na przełomie 1988 
i 1989 roku zaczęto organizować struktury terenowe oraz w marcu 
1989 roku odbył się pierwszy zjazd, na którym wybrano władze 
ugrupowania. Forum zadeklarowało też chęć udziału w wyborach. 
Stopniowo przewagę zaczęło uzyskiwać konserwatywno-liberalne 
skrzydło, czego przejawem było postawienie na czele Forum Józefa 
Antalla, a z jego szeregów zaczęli ustępować zwolennicy współpracy 
z partią komunistyczną (m.in. odszedł pierwszy przewodniczący 
Zoltan Biró, który wspólnie z Imre Pozsgayem utworzył marginalne 
nowe ugrupowanie). 

Opozycja liberalna powołała najpierw 1 maja 1988 roku Sieć 
Niezależnych Inicjatyw (SZKH), która następnie 13 listopada 
1988 roku przekształciła się w partię polityczną Związek Wolnych 
Demokratów (SZDSZ), odrzucającą pojawiające się w Węgierskim 
Forum Demokratycznym postulaty kompromisu z komunistami 

37 L. Benda, System partyjny Węgier…, s. 63.
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i która w trakcie obrad węgierskiego okrągłego stołu opowiedziała 
się za natychmiastową i konsekwentną zmianą systemu38 . 

Ostatnim znaczącym opozycyjnym ugrupowaniem politycz-
nym, jakie pojawiło się na scenie politycznej jeszcze przez prze-
łomem demokratycznym, był Związek Młodych Demokratów 
(Fidesz), który jednakże początkowo i ze względu na młody wiek 
jego liderów traktowano jako organizację młodzieżową, skupiała 
ona bowiem grupę budapeszteńskich studentów i młodych intelek-
tualistów. Fidesz był najbardziej radykalnym politycznie i antyko-
munistycznym ugrupowaniem, ale ówcześnie o liberalnym obliczu 
ideowym, co zbliżało go programowo do Związku Wolnych Demo-
kratów, który proponował nawet, aby Fidesz stał się jego młodzie-
żową „przybudówką”. Przedstawiciele Fideszu postanowili jednakże 
samodzielnie działać na scenie politycznej i w efekcie to oni stali 
się najważniejszym ugrupowaniem politycznym wywodzącym się 
z obozu antykomunistycznego39 . 

Na węgierskiej scenie politycznej zaczęła się też reaktywacja 
partii politycznych odwołujących się do formacji historycznych, 
takich jak powstała w listopadzie 1988 roku Niezależna Partia 
Drobnych Właścicieli – Rolników (FKGP). Reaktywowała się także 
Węgierska Partia Socjaldemokratyczna (MSZDP) oraz Chrześcijań-
sko-Demokratyczna Partia Ludowa (KDNP). W wyniku pierwszych 
wolnych wyborów do jednoizbowego Zgromadzenia Krajowego 
Węgier w dniach 25 marca/8 kwietnia 1990 roku najwięcej manda-
tów uzyskało MDF 24,72% głosów i 164 mandatów, SZDSZ 21,39% 
głosów i 92 mandaty, FKGP – 11,73% i 44 mandaty, Fidesz 8,95% 
i 21 mandatów, KDNP 6,46% i 21 mandatów, natomiast postkomu-
niści z MSZP 10,89% i 33 mandaty. 

2.2. Czechy
Czeskie Forum Obywatelskie powstało podobnie jak Komitet 
Obywatelski jako „komitet rewolucyjny” sui generis, czyli jako 
„ciało koordynujące społeczny bunt”40. W przypadku Czech nie było 
to zjawisko rozciągnięte w długim czasie, jak w przypadku „Soli-
darności”, ale krótkotrwałe demonstracje, które przyczyniły się do 
upadku systemu komunistycznego w formule „aksamitnej rewo-
lucji”, który jednakże wcześniej nie podejmował działań na rzecz 

38 Ibidem, s. 66.
39 Ibidem, s. 67.
40 M. Migalski, Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza, 
Warszawa 2008, s. 63.
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liberalizacji i otwarcia dotychczasowego reżimu politycznego41 . 
Podobieństwa do Komitetu Obywatelskiego związane były także 
ze składem Forum. Ugrupowanie to tworzyli bowiem opozycjoni-
ści, będący naukowcami, politykami, prawnikami, dziennikarzami 
(często pozbawionymi pracy przez reżim komunistyczny w latach 
60. i 70.) oraz tzw. prognostycy będący ekonomistami zatrudnionymi 
w Instytucie Prognostycznym Czechosłowackiej Akademii Nauk, 
a także aktorzy, studenci i robotnicy42. Podobieństwa związane 
są także ze zróżnicowanym politycznie składem Forum, jednakże 
inaczej niż początkowo w Komitecie Obywatelskim, współpracę 
podjęli przedstawiciele wszystkich programowo odmiennych, 
a ideowo sprzecznych, czy nawet wrogich sobie nurtów politycz-
nych, których jedynym spoiwem tak jak w przypadku Komitetu 
Obywatelskiego i „Solidarności” był sprzeciw wobec reżimu komu-
nistycznego. Dlatego w składzie Forum znaleźli się reprezentanci 
całego spektrum demokratycznych nurtów ideowo-politycznych: 
socjaliści, a nawet rewizjonistyczni komuniści, socjaldemokraci, 
chrześcijańscy demokraci, liberałowie, konserwatyści. Często ich 
„wspólnym mianownikiem” było dążenie do obalenia autorytarnego 
ustroju, natomiast dzieliły ich już różne wizje kształtu przyszłego 
ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego Czechosłowacji.

Podobnie jak w Polsce już na wiosnę 1990 roku zaczęły się 
pojawiać napięcia wewnętrzne w Forum, które dotyczyły przy-
szłego charakteru organizacyjnego i politycznego ugrupowania. 
Część działaczy skupionych wokół kierownictwa (analogicznie 
jak w polskim Komitecie Obywatelskim) opowiadała się za utrzy-
maniem niepolitycznego charakteru Forum jako masowego ruchu 
obywatelskiego bez jasno sprecyzowanego oblicza ideowego w opar-
ciu o horyzontalną formułę struktury ruchu. Była to grupa skupiona 
wokół Vaclava Havla i innych intelektualistów o socjaldemokratycz-
nych i socjalliberalnych poglądach, która opowiadała się za koncep-
cją „niepolitycznej polityki”43. Ich antagonistami byli zwolennicy 
przekształcenia Forum w klasyczną partię polityczną 

41 B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschod-
niej – przesłanki i przebieg, w: A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje 
Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 
1997, s. 23.
42 W. Jednaka, Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-
-Wschodniej, w: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środ-
kowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1997, s. 105. 
43 P. Fiala, V. Hlousek, System partyjny Republiki Czeskiej, w: A. Anto-
szewski, Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wrocław 2003, s. 18.
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o centroprawicowym charakterze i hierarchicznej, ale transparent-
nej strukturze. Częściowo wynikało to z tego, że reprezentowali 
głównie regionalne struktury Forum, a posiadali przede wszystkim 
konserwatywno-liberalne poglądy. Ich liderem był Vaclav Klaus44 . 

Podziały polityczne w Forum znalazły swoje odzwierciedlenie 
w podziałach jego klubu parlamentarnego (podobnie jak w Obywa-
telskim Klubie Parlamentarnym w Polsce). We wrześniu 1990 roku 
powstał Międzyparlamentarny Klub Prawicy Demokratycznej, 
w skład którego weszło 118 deputowanych do czechosłowackiego 
Zgromadzenia Federalnego i 90 deputowanych do Czeskiej Rady 
Narodowej.

Apogeum podziałów w Forum była rywalizacja o nowo powstałe 
stanowisko przewodniczącego Forum, która zakończyła się wyraź-
nym zwycięstwem Vaclava Klausa (115 do 52) nad Martinem 
Palousem, który był znanym opozycjonistą i jednym z pierwszych 
sygnatariuszy Karty 77, gdy tymczasem Klaus dołączył do opozy-
cji dopiero w trakcie „aksamitnej rewolucji”. Klaus dążył do prze-
kształcenia Forum w liberalno-konserwatywną partię polityczną, co 
implikowało też wyodrębnianie się organizacyjne jeszcze w ramach 
Forum innych nurtów politycznych. W grudniu 1990 roku powstał 
Klub Socjalnych Demokratów, natomiast 13 grudnia 1990 roku Libe-
ralny Klub Forum Obywatelskiego. Podczas zjazdu 12–13 stycznia 
1991 roku Forum ukonstytuowało się jako partia polityczna z indy-
widualnym członkostwem i zwartą strukturą organizacyjną. Prezy-
dent Havel zapobiegł zdominowaniu Forum przez zwolenników 
Kalusa, gdyż podczas spotkania z liderami przeciwstawnych nurtów 
doprowadził do zawarcia przez nich umowy o podziale Forum. Oba 
nurty miały ze sobą nadal współpracować, ale nie wykorzystując 
politycznie szyldu Forum. Ostatecznie Forum Obywatelskie zakoń-
czyło swoją działalność podczas zjazdu 23 lutego 1991 roku.

Nieutrzymanie się Forum Obywatelskiego na scenie politycz-
nej jako jednolitej partii politycznej zapoczątkowało proces krysta-
lizowania się czeskiego systemu partyjnego45. Z szeregów Forum 
wyłoniło się kilka zróżnicowanych ideowo ugrupowań, takich jak 
konserwatywna oraz prorynkowa Obywatelska Partia Demokra-
tyczna (ODS), liberalno-konserwatywne Obywatelskie Porozu-
mienie Demokratyczne (ODA), centrolewicowy Ruch Obywatelski 

44 M. Migalski, Czeski i polski system partyjny…, s. 63.
45 Ibidem, s. 66 i cyt. ibidem P. Pseja, Obcanske forum, w: Politicke strany. 
Vyvoj politickich stran a hnuti vceskych zemich a Ceskoslovensku 1861–2004 . 
II dil: obdobi 1938–2004, Brno 2005, s. 1501.



32 Leszek Graniszewski

oraz Czechosłowacka Partia Socjaldemokratyczna. Marek Migalski 
zwrócił uwagę na zróżnicowanie ideowe między gremiami kierow-
niczymi i elitami Forum w Pradze, które miały w większości centro-
lewicowe poglądy, a centroprawicowymi poglądami lokalnych 
działaczy i wyborców Forum, co dodatkowo pogłębiało rozbieżność 
ideową i organizacyjną, i w konsekwencji programową Forum46 .

2.3. Słowacja
Opozycja na Słowacji była jeszcze słabsza niż w Czechach, co wyni-
kało z odmiennego charakteru legitymizacji słowackiego reżimu 
komunistycznego. Na Słowacji skutki Praskiej Wiosny z 1968 roku 
były inne niż w Czechach. Przede wszystkim na plus dla komunistów 
słowackich zapisano spełnienie postulatu federalizacji wspólnego 
państwa, co obiektywnie przełożyło się na wzmocnienie słowac-
kiej tożsamości narodowej. Drugim czynnikiem zwiększającym 
legitymizację komunistów były stosunkowo łagodniejsze represje 
stosowane na Słowacji. Ostatnim czynnikiem były także uwarunko-
wania rozwoju społeczno-gospodarczego. Słowacja w porównaniu 
z Czechami była na znacznie niższym poziomie rozwoju cywili-
zacyjnego i zmiany zapoczątkowane przez komunistów w okresie 
powojennym doprowadziły do uprzemysłowienia i urbanizacji, co 
przełożyło się na odczuwalny wzrost poziomu życia. Ponadto władza 
na Słowacji była bardziej paternalistyczna, co miało swoje dobre 
strony dla zwykłych obywateli, którzy mogli liczyć na bardziej 
szczodre działania redystrybucyjne w biedniejszej w porównaniu do 
Czech Słowacji47 . 

Także słowacki Ruch Społeczeństwo Przeciw Przemocy (VPN) 
stosunkowo szybko podzielił los Forum Obywatelskiego, swojego 
„siostrzanego” czeskiego odpowiednika. Koniec jednolitej dzia-
łalności Ruchu nastąpił już w pierwszej połowie 1991 roku, gdy 
ugrupowanie podzieliło się na kilka ugrupowań mających różne 
koncepcje zmian społeczno-ekonomicznych, ale przede wszystkim 
na tle różnic co do dalszego trwania Słowacji w federacji czecho-
słowackiej. Frakcja Vladimira Meciara dążyła do zwiększenia 
kompetencji Słowacji w ramach państwa federalnego, natomiast 
druga frakcja skupiona wokół Josefa Kucerka opowiadała się za 
zachowaniem federacji w dotychczasowej postaci. W efekcie z jednej 
strony powstał niepodległościowy, narodowo-konserwatywny Ruch 

46 Ibidem, s. 67.
47 L. Kopeček, System partyjny Słowacji, w: A. Antoszewski, P. Fiala, 
R. Herbut, J. Sroka, Partie…, s. 167–170.
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na rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) pod przywództwem 
Meciara, a z drugiej strony liberalno-centrowe Obywatelskie Poro-
zumienie Demokratyczne – Społeczeństwo Przeciw Przemocy, które 
jednakże szybko zakończyło działalność48 .

HZDS Meciara zdołał utrzymać znaczną część wpływów VPH 
i stał się w pierwszych latach istnienia niepodległej Słowacji domi-
nującym ugrupowaniem słowackiej sceny politycznej49. Specyfiką 
słowacką było funkcjonowanie na scenie politycznej ruchów poli-
tycznych, co wynikało z regulacji zawartych w słowackiej usta-
wie o partiach politycznych przyjętej już w styczniu 1990 roku. 
Jej przepisy przewidywały, że obok partii politycznych odrębnymi 
podmiotami mogą być ruchy polityczne. Stąd na scenie politycznej 
zaistniały inne tego typu organizacje jak Ruch Chrześcijańsko-De-
mokratyczny (KDH) czy Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokra-
tyczny (MKDH). 

2.4. Litwa
Powstanie Ruchu Sąjūdis na Litwie było pierwszym etapem 
kształtowania się pluralistycznego systemu partyjnego i przełama-
nia monopolu władzy partii komunistycznej na Litwie50. Sąjūdis 
był ruchem wyzwolenia narodowego, który zainicjowany został 
3 czerwca 1988 roku przez komunistycznych i niekomunistycznych 
intelektualistów, którzy utworzyli Grupę Inicjatywną Sąjūdis (lit. 
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė) w celu zorganizowania ruchu wspiera-
jącego program Gorbaczowa dotyczący głasnostii, demokratyzacji 
i pierestrojki. Grupa składała się z 35 członków, w większości arty-
stów, spośród których 17 członków było również członkami partii 
komunistycznej. Jednakże Sąjūdis pod pozorem popierania poli-
tyki Gorbaczowa promował litewskie dążenia narodowe, takie jak 
przywrócenie języka litewskiego jako języka urzędowego. Ponadto 
jego żądania obejmowały ujawnienie prawdy o latach stalinowskich, 
ochronę środowiska, wstrzymanie budowy trzeciego reaktora jądro-
wego w elektrowni jądrowej w Ignalinie oraz ujawnienie tajnych 

48 R. Herbut, W. Jednaka, Partie i system partyjny w Polsce na tle tenden-
cji rozwojowych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschod-
niej, w: A. Antoszewski (red.), Ewolucja polskiego systemu politycznego 
po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, Wrocław 1994, 
s. 135–136.
49 L. Kopeček, System partyjny Słowacji…, s. 175.
50 D. Janusauskiene, Post-communist democratisation in Lithuania. Elites, 
parties, and youth political organisation 1988–2001, Amsterdam – New 
York 2011, s. 29.
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protokołów do niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji z 23 sierp-
nia 1939 roku (pakt Ribbentrop-Mołotow).

Początkowo dążono jedynie do uzyskania porównywal-
nego statusu, jaki miały inne państwa „demokracji ludowych” 
w Europie Środkowej, jednakże pod wpływem wydarzeń w innych 
państwach bloku sowieckiego nastąpiła radykalizacja programu 
narodowego Sąjūdisu. Na zjeździe założycielskim Ruchu w dniach 
22–23 października 1988 roku dokonano formalizacji działania 
Sąjūdisu jako ruchu obywatelskiego. Przywódcą ugrupowania 
został Vytautas Landsbergis. Wśród celów Ruchu znalazły się m.in.: 
1) przywrócenie suwerenności Litewskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej (prawo do członkostwa w organizacjach międzynaro-
dowych i utrzymywania stosunków dyplomatycznych), 2) pluralizm 
polityczny i społeczny oraz konstytucyjne gwarancje praw czło-
wieka, 3) uznanie języka litewskiego za język państwowy. W ówcze-
snych realiach międzynarodowych nie zawarto postulatu odzyskania 
niepodległości wprost, jednakże we wstępie do programu zawarto 
stwierdzenie o braku mocy prawnej paktu Ribbentrop-Mołotow. 
Natomiast w lutym 1989 roku Sąjūdis ogłosił, że Litwa została 
w 1940 roku przymusowo zaanektowana przez Związek Radziecki, 
dlatego ostatecznym celem jest uzyskanie niepodległości, a włącze-
nie Litwy do Związku Radzieckiego zostało uznane za nielegalne. 
W maju 1989 roku ogłoszona została deklaracja o suwerenności 
państwowej Litwy, co zapoczątkowało proces odzyskiwania pełnej 
niepodległości.

 Sąjūdis wykorzystywał masowe spotkania do realizacji swoich 
celów. Początkowo przywódcy partii komunistycznej unikali tych 
spotkań, ale w połowie 1988 roku ich udział stał się polityczną 
koniecznością. W wiecu Sąjūdisu 24 czerwca 1988 roku wziął udział 
Algirdas Brazauskas, ówczesny sekretarz partii do spraw przemy-
słowych, który w październiku 1988 roku został mianowany pierw-
szym sekretarzem partii komunistycznej. Przywódcy komunistyczni 
zagrozili rozprawą z Sąjūdisem, ale wycofali się w obliczu maso-
wych protestów. Kandydaci Sąjūdisu wypadli dobrze w wyborach 
do Zjazdu Deputowanych Ludowych, nowo utworzonego sowiec-
kiego organu ustawodawczego. Ich kandydaci wygrali w 36 z 40 
okręgów, w których startowali.

W 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierp-
nia 1989 roku powstał symboliczny łańcuch liczący 600 kilome-
trów i dwa miliony ludzi, który rozciągał się od Tallina do Wilna. 
Ta masowa demonstracja i skoordynowane wysiłki trzech narodów 
bałtyckich stały się znane jako The Baltic Way. W grudniu 1989 roku 
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Komunistyczna Partia Litwy odłączyła się od Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego i zgodziła się zrezygnować z monopolu na 
władzę. W lutym 1990 roku przedstawiciele Sąjūdisu (lub kandydaci 
popierani przez ruch) zdobyli bezwzględną większość (101 miejsc na 
141) w Radzie Najwyższej Litewskiej SRR. Vytautas Landsbergis 
został wybrany przewodniczącym Rady Najwyższej. Doprowadziło 
to do ogłoszenia niepodległości w dniu 11 marca 1990 roku.

Zwycięstwo Sąjūdisu dorowadziło do tego, że coraz mniejsze 
znaczenie miał czynnik dotychczas go spajający, czyli dążenia do 
zniesienia monopolu politycznego partii komunistycznej i udziału 
w sprawowaniu władzy. W efekcie nastąpił proces segmentacji 
i kształtowania się nowych ugrupowań politycznych51. Niedługo po 
odzyskaniu niepodległości szeregi Sąjūdisu opuścili reformatorscy 
komuniści z jednej strony, a z drugiej wileńscy liberalni intelektualiści, 
czego jednym z powodów była narastająca retoryka nacjonalistyczna 
w szeregach ugrupowania. Niektórzy jego byli działacze utworzyli 
nową Partię Niepodległości, podczas gdy ci o liberalnym nastawieniu 
założyli Związek Liberalny Litwy. W rezultacie ruch, nadal kiero-
wany przez swojego założyciela Landsbergisa, ewoluował w prawą 
stronę sceny politycznej, akcentując hasła patriotyczne i antykomu-
nistyczne. Po zwycięstwie wyborczym wzrosła odpowiedzialność 
Sąjūdisu w związku z udziałem w sprawowaniu władzy, natomiast 
bardzo zmniejszyła się popularność Ruchu w społeczeństwie, gdyż 
nie potrafił utrzymać poparcia wśród wyborców o odmiennych 
poglądach politycznych i był nieskuteczny w radzeniu sobie z kryzy-
sem gospodarczym. W konsekwencji Sąjūdis utracił dużo popar-
cia w wiejskich regionach Litwy, proponując reformy rolne wbrew 
interesom większości pracowników i robotników dotychczasowych 
kołchozów52. Przed wyborami w 1992 roku Sąjūdis wraz z kilkoma 
mniejszymi partiami utworzył koalicję wyborczą „O demokratyczną 
Litwę”, ale przegrał wybory z postkomunistyczną Litewską Demo-
kratyczną Partią Pracy. W 1993 roku prawe skrzydło Sąjūdisu utwo-
rzyło Związek Ojczyzny (Litewscy Konserwatyści), który stał się 
następnie największą centroprawicową partią polityczną na Litwie. 
Natomiast sam Sąjūdis przekształcił się w organizację społeczną. 

2.5. Łotwa 
Na Łotwie Łotewski Front Ludowy powstał w październiku 
1988 roku. W maju 1989 roku Rada Najwyższa Łotewskiej SRR 

51 J. Zieliński, Instytucjonalizacja…, s. 219.
52 https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania (dostęp z 15 grudnia 2021).
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uznała język łotewski za państwowy (zamiast rosyjskiego). W dniu 
23 sierpnia 1989 roku mieszkańcy Łotwy wzięli udział w żywym 
łańcuchu Wilno – Tallinn, którego celem było wyrażenie sprze-
ciwu wobec ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow w 50. rocznicę jego 
podpisania (następnie w grudniu 1989 roku pakt ten został oficjal-
nie potępiony). Rada Najwyższa 27 lipca 1989 roku podjęła uchwałę 
o samodzielności gospodarczej Łotwy, a 28 lipca ogłosiła deklara-
cję o suwerenności państwowej. Następnie 11 stycznia 1990 roku 
usunięto z konstytucji przepis o kierowniczej roli partii komuni-
stycznej, a 12 stycznia przywrócono flagę narodową, hymn i herb. 
W dniach 18 marca – 29 kwietnia 1990 roku odbyły się wybory 
parlamentarne, w których zwyciężył Łotewski Front Ludowy, 
a przewodniczącym Rady Narodowej został Anatolijs Gorbunovs, 
a 4 maja 1990 roku podjęto decyzję o przywróceniu niepodległości 
i konstytucji z 1922 roku (jej obowiązywanie wstrzymano do czasu 
wprowadzenia poprawek i w praktyce wciąż obowiązywały przepisy 
z konstytucji z 1978, jednak tylko te, które nie kolidowały z normami 
z 1922). Niestety nastąpiła próba siłowego zdławienia niepodległości, 
gdyż 20 stycznia 1991 roku siły OMON-u podjęły nieudaną próbę 
opanowania Rygi w celu zastąpienia urzędującego rządu prorosyj-
skim. W dniu 17 marca 1991 roku odbyło się referendum, w którym 
74% głosujących opowiedziało się za niepodległością. W efek-
cie 21 sierpnia 1991 roku ogłoszono wystąpienie z ZSRR. Rada 
Państwa ZSRR zaakceptowała tę decyzję 6 września 1991 roku. 
W tym też roku Łotwa została przyjęta do ONZ. W dniu 27 stycznia 
1994 roku w pełni przywrócono konstytucję z 1922 (z poprawkami). 

Jako swoisty sukcesor Frontu Ludowego 25 września 1993 roku 
powstało ugrupowanie Łotewska Droga założone przez dawnych 
członków Frontu Ludowego Łotwy o poglądach umiarkowa-
nych oraz część dawnej emigracji łotewskiej (m.in. Gunarsa 
Meierovicsa). Partia ta wygrała pierwsze wolne wybory 
do Sejmu w 1993 roku, uzyskując 32,4% i stała się wiodącą 
częścią rządzącej koalicji. Jej członkowie pełnili kilkakrot-
nie funkcje premierów (Valdis Birkavs 1993–1994), Māris 
Gailis (1994–1995), Vilis Krištopans (1998–1999) i Andris 
Bērziņš (2000–2002).

2.6. Estonia
Ludowy Front Estonii zainicjowany został w sowieckiej jeszcze 
Estonii przez estońskiego polityka w szeregach Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego Edgara Savisaara pod krótkotrwałą 
nazwą Ludowy Front na rzecz Wsparcia Pierestrojki. Savisaar 
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przedstawił ideę frontu ludowego podczas programu telewizyj-
nego 13 kwietnia 1988 r. Pomysł był rozwijany przez cały rok, aż 
w końcu estoński Front Ludowy powstał 1 października 1988 roku. 
Front Ludowy Estonii był główną siłą w estońskim ruchu niepodle-
głościowym, który doprowadził do przywrócenia Republiki Estonii 
jako państwa niezależnego od Związku Radzieckiego. Był podobny 
do Frontu Ludowego Łotwy i ruchu Sąjūdis na Litwie oraz szeregu 
frontów ludowych, które powstały niemal jednocześnie w wielu 
częściach ZSRR. Kraje bałtyckie należały do   wyjątkowej kategorii 
wśród części składowych ZSRR, pamiętały o tradycji istnienia tam 
demokracji parlamentarnych w okresie międzywojennym, a następ-
nie zostały zaanektowane przez Związek Radziecki w 1940 roku. 
Front Ludowy Estonii został założony w 1988 roku przez Marju 
Lauristin i Edgara Savisaara. Savisaar zainicjował założenie Frontu 
w kwietniu 1988 roku w transmisji na żywo w estońskiej telewizji, 
a pretekstem do jego założenia było opowiedzenie się za pierestrojką 
Gorbaczowa.

Ze względu na znaczącą mniejszość rosyjską w Estonii jako prze-
ciwwagę dla Frontu powołano organizację Interruch, który repre-
zentował prosowiecką część ludności Estonii, w tym większość 
mniejszości rosyjskiej i inne grupy etniczne, które osiedliły się 
w Estonii w czasach sowieckich. Front Ludowy był zwolennikiem 
pierestrojki, podczas gdy Interruch był postrzegany jako prze-
ciwny reformom Gorbaczowa. 

Estoński Front Ludowy stał się symbolem działań, które dopro-
wadziły do ogłoszenia niepodległości Estonii. Jednakże w pewnym 
momencie kontrowersyjny styl przywództwa Edgara Savisaara 
wywołał rosnący sprzeciw wobec frontu również wśród Estończy-
ków. Zaczęły organizować się inne ugrupowania polityczne, które 
zastąpiły front na scenie politycznej niepodległej Estonii. W Estonii 
pierwsze wybory odbyły się dopiero po dwóch latach od odzyska-
nia niepodległości, dlatego powstały rząd nie był popierany przez 
szeroki ruch typu forum, jakim był Front Ludowy, w którym podziały 
polityczne zostały zapoczątkowane jeszcze w ramach sowieckiej 
Rady Najwyższej, gdy kształtowały się odrębne orientacje poli-
tyczne. W efekcie lider Frontu Ivars Godmanis, który został pierw-
szym premierem niepodległej Estonii, doprowadził do tego, że Front 
Ludowy został rozwiązany w 1993 roku. Było to też konsekwencją 
osiągnięcia jedynie 2,6% głosów w wyborach w 1993 r. Godmanis 
był jednakże jednym z założycieli Estońskiej Partii Centrum, która 
jako sukcesor Frontu została jedną z najbardziej znaczących partii na 
współczesnej estońskiej scenie politycznej.



38 Leszek Graniszewski

2.7. Bułgaria
W Bułgarii opozycja organizowała się wokół haseł ekologicznych, 
dlatego najbardziej popularnym i aktywnym ugrupowaniem był 
początkowo ruch ekologiczny „Ekogłasnost”, co wiązało się też 
z faktem, że w październiku 1989 roku w Sofii obradowała Między-
narodowa Konferencja Ekologiczna Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (KBWE). Jednakże dopiero w grudniu 
1989 roku środowiska opozycyjne powołały pierwsze od 1946 roku 
niekomunistyczne ugrupowanie polityczne – Związek Sił Demokra-
tycznych (SDS) na czele z Żelju Żelewem53. W styczniu 1990 roku 
Zgromadzenie Ludowe czyli komunistyczny parlament wprowadził 
do konstytucji przepisy o pluralizmie politycznym i społecznym. 
W tym samym czasie strona rządowa podjęła rozmowy z opozycyj-
nym Związkiem Sił Demokratycznych (SDS). 

SDS był ogólnonarodowym ruchem społeczno-politycznym, 
stanowiącym koalicję kilkunastu partii politycznych i organizacji 
pozarządowych, które powstały w momencie załamania systemu 
komunistycznego w Bułgarii. Jej celem podobnie jak innych tego 
typu ugrupowań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
było doprowadzenie do demokratycznych przemian ustrojowych, 
czyli odsunięcia od władzy partii komunistycznej, przeprowadze-
nie reform politycznych i gospodarczych oraz zintegrowanie Bułga-
rii z Sojuszem Północnoatlantyckim i Wspólnotami Europejskimi. 
W składzie SDS znajdowały się organizacje pozarządowe i nieza-
leżne związki zawodowe: Ekogłasnost, Klub na rzecz Głasnosti 
i Demokracji, Niezależna Federacja Pracy „Podkrepa”. 

Decyzja władz SDS o poparciu protestujących deputowanych 
doprowadziła do rozłamu w partii. Z SDS wystąpili m.in. przed-
stawiciele Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i Partii Zielonych, 
którzy poparli projekt konstytucji. Ostatecznie 12 lipca 1991 roku 
parlament uchwalił nową ustawę zasadniczą. Wkrótce potem Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe zostało rozwiązane. W przeprowa- 
dzonych następnie wyborach parlamentarnych SDS zdobyła 
najwięcej mandatów (111 mandatów na 240), ale ekskomuniści 
z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej zdobyli niewiele mniej, bowiem 
106 mandatów. 

53 J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002, 
s. 14.
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2.8. Rumunia
Gwałtowny upadek reżimu komunistycznego spowodował, że na 
scenie politycznej powstało wiele partii politycznych, jednakże 
były one zbyt słabe, by rywalizować z postkomunistycznym Fron-
tem Ocalenia Narodowego. Większość miejsca na scenie politycz-
nej zagospodarował Front, szczególnie że on także podzielił się na 
dwie frakcje, które utworzyły dwa nowe ugrupowania polityczne: 
Demokratyczny Front Ocalenia Narodowego, który przekształcił 
się docelowo w lewicową Partię Socjaldemokratyczną oraz Partię 
Demokratyczną. Partia ta najpierw sytuowała się w nurcie socjalde-
mokratycznym i wchodząc w koalicje z podobnymi partiami, wystę-
powała w wyborach jako Unia Socjaldemokratyczna, a następnie po 
zjednoczeniu z Patią Narodowo-Liberalną przeszła na pozycję ugru-
powania centro-prawicowego. 

Powyższe okoliczności sprawiły, że sojusz opozycji antykomu-
nistycznej zawiązał się w Rumunii dopiero dwa lata po obaleniu 
komunizmu w postaci Rumuńskiej Konwencji Demokratycznej 
(CDR), która powstała w listopadzie 1991 roku jako sojusz około 
20 ugrupowań partyjnych i organizacji pozarządowych stojących 
w opozycji wobec rządzącego Frontu Ocalenia Narodowego. Lide-
rem koalicji został Emil Constantinescu, który w 1992 roku prze-
grał w wyborach prezydenckich z liderem Frontu Ionem Iliescu. 
Wśród sygnatariuszy znalazły się Partia Narodowo-Chłopska-
-Chrześcijańsko-Demokratyczna (PNŢCD), Partia Narodowo-Libe-
ralna (PNL), Rumuńska Partia Socjaldemokratyczna (PSDR), Partia 
Sojuszu Obywatelskiego (PAC), Demokratyczny Związek Węgrów 
w Rumunii (UDMR) i Ekologiczna Partia Rumunii (PER). UDMR 
współpracował z CDR do 1995 roku, jednak w wyborach w 1992 roku 
startował oddzielnie. PNL opuściła sojusz jeszcze przed wyborami 
w 1992 roku (powróciła do niego w 1995 roku), co doprowadziło 
do rozłamów w partii i powstania PNL-Aripa Tânără (PNL-AT) 
oraz PNL-Konwencji Demokratycznej (PNL-CD), które pozostały 
w CDR .

W wyborach parlamentarnych w 1992 CDR zajęła drugie miejsce, 
otrzymując 20,0% głosów do Izby Deputowanych i 82 mandaty posel-
skie, a także 20,2% głosów do Senatu i 34 mandaty. Posłami zostało 
40 przedstawicieli PNŢCD, 14 PNL-AT, 11 PAC, 10 PSDR, 5 PER 
i 2 PNL-CD. Natomiast w wyborach parlamentarnych w 1996 roku 
CDR w odnowionym składzie odniosła zwycięstwo54. W odbywają-

54 J. Wojnicki, Kształtowanie się systemów wielopartyjnych Europy Środ-
kowo-Wschodniej 1989–2004, Pułtusk 2004, s. 83.
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cych się w tym samym czasie wyborach prezydenckich zwyciężył 
Emil Constantinescu. Koalicja dostała 30,2% głosów i 122 mandaty 
w głosowaniu do Izby Deputowanych oraz 30,7% głosów i 53 miej-
sca w Senacie. Posłami zostało 83 przedstawicieli PNŢCD, 25 PNL, 
5 PNL-CD, 5 PER, 3 Partia Alternatywy Rumunii (PAR, przekształ-
cona następnie w UFD) i 1 Rumuńska Federacja Ekologiczna (FER). 
W latach 1996–2000 CDR była głównym ugrupowaniem rządzą-
cym. Koalicji nie reaktywowano jednak przed wyborami parlamen-
tarnymi w 2000 roku. Powstała wówczas formacja pod nazwą CDR 
2000 z udziałem m.in. PNŢCD, FER i UFD, która otrzymała 5,0% 
głosów do Izby Deputowanych i 5,3% do Senatu, ale nie uzyskała 
żadnego mandatu w obu izbach parlamentu.

2.9. ZSRR i Rosja
W Rosji na fali głasnosti i pieriestojki od 1988 roku powstawały ruchy 
polityczne w postaci tzw. frontów ludowych (narodowych). Działal-
ność tego typu organizacji miała jednakże przeważnie regionalny 
charakter w odróżnieniu od podobnych organizacji w republikach 
bałtyckich, które miały ogólnokrajowy charakter, jak np. litew-
ski Sąjūdis55. W czerwcu 1988 roku powstał Moskiewski Front 
Ludowy skupiający 40 mniejszych organizacji lokalnych, jednakże 
już w lipcu 1988 roku rozszerzono działalność na przedstawicieli 
podobnych organizacji z różnych regionów Rosji, a na zorganizowa-
nej w sierpniu w Leningradzie konferencji uczestniczyło 170 dele-
gatów z 42 miast. Delegaci nie powołali jednakże ogólnorosyjskiego 
Frontu Ludowego. W 1989 roku MFL zaangażował się w kampa-
nię wyborczą na Zjazd Delegatów Ludowych ZSRR, popierając 
16 kandydatów, spośród których 12 zostało wybranych.

Podobna organizacja powstała w Leningradzie w lecie 1988 roku, 
natomiast w czerwcu 1989 roku przekształciła się w Leningradzki 
Front Ludowy. LFL wspierał Międzyregionalną Grupę Deputo-
wanych, pierwszą opozycyjną frakcję w parlamencie ZSRR Zjeź-
dzie Deputowanych Ludowych, wśród których znajdowali się np.  
Andriej Sacharow, Borys Jelcyn czy Jurij Afanasjew. LFL wspierał 
też ugrupowanie polityczne Demokratyczne Wybory 90 mera Lenin-
gradu Anatolija Sobczaka. W grudniu 1988 roku w Moskwie powo-
łano Rosyjski Front Ludowy, którego celem miało być „materialne, 
duchowe, narodowe i demokratyczne odrodzenie Rosji”. RFL nie  

55 G. Rydlewski, Kształtowanie się struktury politycznej i przywódz-
twa republik, w: E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach 
dawnego ZSRR, Warszawa 1993, s. 74.
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porozumiał się z MFL i LFL, które uznały go za organizację uzur-
pującą sobie pierwszeństwo w przewodnictwie masowym ruchom 
politycznym, a ponadto sam RFL podzielił się szybko na dwie 
organizacje, gdyż zwolennicy opcji „patriotyczno-demokratycz-
nej” utworzyli Ludowo-Patriotyczny Front Moskwy, który wszedł 
w skład powstałego w październiku 1989 roku Ludowego Frontu 
RFSRR. W skład tej nowej organizacji weszło 15 regionalnych fron-
tów ludowych, 15 klubów społeczno-politycznych oraz 14 innych 
organizacji o charakterze ekologicznym, patriotycznym, religij-
nym i kulturalnym. Zarówno RFL, jak i LF RFSRR ze względu 
na swoje zróżnicowanie polityczne i ideologiczne działały krótko, 
pojawiające się konflikty między ich przywódcami doprowadziły 
do rozpadu lub zakończenia ich działalności jeszcze w okresie istnie-
nia Związku Radzieckiego w 1990 roku. Ostatnią próbę jednocze-
nia frontów ludowych w ramach ZSRR podjął Leningradzki Front 
Ludowy, który pod koniec 1989 roku zainicjował w Czelabińsku 
postanie Międzyregionalnego Stowarzyszenia Organizacji i Ruchów 
Demokratycznych skupiającego 70 ugrupowań z ośmiu republik 
ZSRR. Była to organizacja, która zdecydowanie wspierała działa-
nia na rzecz demokratycznych przemian w Związku Radzieckim, 
m.in. wprowadzenie pluralizmu politycznego, w związku z tym 
zniesienie konstytucyjnej zasady kierowniczej roli Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego, demokracji parlamentarnej, gospo-
darki rynkowej opartej na różnych formach własności oraz prze-
kształcenia ZSRR w dobrowolną federację suwerennych państw, 
gdzie pierwszeństwo będzie miało ustawodawstwo republikańskie 
nad federalnym. Organizacja dążyła do tego, aby stać się partne-
rem dla władz do rozmów przy okrągłym stole, ale nie udało jej się 
stworzyć szerszej koalicji ugrupowań z różnych republik i Stowa-
rzyszenie zaprzestało działalności, co było też efektem postępu-
jącego rozpadu samego ZSRR56. Jak wskazuje Jacek Zieliński, 
w ówczesnej rzeczywistości ZSRR i Rosji charakterystyczne były 
przejściowe koalicje wyborcze, np. Międzyregionalne Zjednocze-
nie Wyborcze oraz Wszechzwiązkowe Stowarzyszenie Wyborców. 
Na poziomie parlamentu były to: Międzyregionalna Grupa Deputo-
wanych Ludowych, która w grudniu 1990 roku liczyła 350 członków 
(ok. 40% składu IV Zjazdu Deputowanych Ludowych) oraz Grupa 

56 A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001, 
s. 158–161.
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Deputowanych „Związek” (459 deputowanych)57. Ponadto w warun-
kach radzieckich, a i później rosyjskich to najważniejsze sektory 
kompleksu przemysłowego: paliwowy, zbrojeniowy górniczy 
uzyskały decydujący wpływ na kształtowanie partii politycznych, 
które miały reprezentować interesy tych sektorów w parlamencie. 
Sowieckie i rosyjskie uwarunkowania kulturowe oraz zastane 
stosunki społeczne przyczyniły się do „połączenia interesów 
ekonomicznej i polityczno-administracyjnej elity kraju”, a podstawo-
wym czynnikiem zespalającym była prywatyzacja mienia państwo-
wego58. Demokracja od początku była fasadą, gdyż niezależnie od 
wyznawanych poglądów władzę sprawowała aktualna partia władzy, 
taką partią nowej władzy była np. „Demokratyczna Rosja” (nato-
miast podczas wyborów do rosyjskiej Dumy 1993 r. „Wybór Rosji”). 
Chociaż na arenie politycznej pojawiło się wiele innych ugrupowań 
politycznych, to w Rosji realnie nie zaistniał mechanizm alternacji 
władzy, którego pojawienie się przesądza o funkcjonowaniu demo-
kracji faktycznie, a nie tylko formalnie.

Jak jednakże zauważa Andrzej Czajowski, powstawanie 
i działalność frontów ludowych oraz innych masowych organizacji 
społecznych były przejawem istnienia pluralistycznych tendencji 
w społeczeństwie, a masowe poparcie dla niezależnych kandydatów 
w wyborach do radzieckiego parlamentu przyczyniło się do obale-
nia podstaw sowieckiego ustroju politycznego opartego wcześniej na 
monopolu partii komunistycznej59 . 

 

57 J. Zieliński, System partyjny współczesnej Rosji, w: J. Adamowski, 
A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991–2001, Warszawa 2002, s. 192.
58 Ibidem, s. 193.
59 A. Czajowski, Demokratyzacja…, s. 161.



Rozdział II. 

Role pełnione przez komitety obywatelskie 

1. Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” jako „komitet refolucyjny”
Na kilka dni przed trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski 
31 maja 1987 roku za zaproszenie Lecha Wałęsy zebrała się 
62-osobowa grupa działaczy i doradców „Solidarności”. W tym 
wielu intelektualistów i przedstawicieli rozwiązanych w stanie 
wojennym stowarzyszeń twórczych1. Wobec zbliżającej się piel-
grzymki papieża zebrani wydali wspólne oświadczenie o koniecz-
ności przemian społecznych i gospodarczych. Przypomnieli 
o podstawowych prawach narodu i społeczeństwa: prawie do 
niepodległości, prawie do życia w państwie demokratycznym, 
prawie do wolności, prawdy i poszanowania prawa oraz do samo-
dzielnego kształtowania ładu ekonomicznego2. Przedstawiciele 
opozycji z nadzieją oczekiwali kolejnego przyjazdu papieża do 
ojczyzny, gdyż przypominano, że już raz 1979 roku odwiedziny 
papieża miały moc cudu, albowiem niezorganizowane i zato-
mizowane milionowe masy narodu poczuły się wspólnotą pod 
przewodnictwem wielkiego Polaka i tamto wielkie doświadcze-
nie „zaowocowało” już rok później powstaniem „Solidarności”3 . 
To spotkanie i oświadczenie „sześćdziesiątki” (jak później zaczęto 
określać to grono) zapoczątkowało kształtowanie się szerszej niż 
związkowa formuły jawnego działania „Solidarności”.

Następne spotkanie miało miejsce w listopadzie 1987 roku. 
Podczas tego spotkania również wydano oświadczenie, w którym 

1 A. Friszke, Komitet Obywatelski. Geneza i historia, w: Komitet Obywa-
telski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Steno-
gramy posiedzeń, Warszawa 2006, s. 5.
2 „Rzeczpospolita” 138/1990.
3 L. Wałęsa, Droga do wolności, Warszawa 1991, s. 53.
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zebrani „postanowili podjąć próbę określenia kierunków zmian 
w systemie rządzenia i w życiu politycznym, które pozwoliłyby 
wspólnie przystąpić do pracy nad poprawą budzącej powszechny 
niepokój sytuacji”4. Nikt z zebranych osób nie przewidywał, że 
tworzą się zręby przyszłego Komitetu Obywatelskiego. Spotka-
nie odbywało się w czasie lansowanego przez władze referendum, 
które „Solidarność” postanowiła zignorować, bowiem jak powie-
dział Lech Wałęsa „nie my lekceważymy instytucję referendum, 
ale ci, którzy najpierw ogłosili je, ustalili datę i sposób organizacji, 
a dopiero potem radzili w gabinetach nad tym, jakie pytania zadać 
narodowi”5 . 

Trzecie spotkanie „na zaproszenie Lecha Wałęsy” odbyło się 
w maju 1988 roku w zmienionej sytuacji politycznej. W Gdańsku, 
krakowskiej Nowej Hucie i innych miastach rozpoczęły się strajki. 
Wydane wówczas oświadczenie nawiązywało bezpośrednio do 
tych wydarzeń. Potępiając represje wobec strajkujących, zebrani 
jeszcze raz wezwali rządzących do dialogu ze społeczeństwem. 
Podkreślono konieczność przywrócenia wolności zrzeszania się, 
a przede wszystkim legalizacji „Solidarności”. W oświadczeniu 
stwierdzono, że bez „Solidarności” jako wyraziciela aspiracji 
narodowych nie będzie można rozwiązać żadnego z problemów 
dotykających państwo i społeczeństwo6. Oprócz tych generalnych 
spotkań od 1988 roku odbywały się spotkania poświęcone tema-
tom ekonomicznym, w których brali udział ekonomiści związani 
z „Solidarnością”. Wśród nich znalazły się osoby o zróżnicowa-
nych poglądach na kwestie związane z wyjściem z kryzysu gospo-
darczego, w którym pogrążona była Polska (byli to m.in. Ryszard 
Bugaj, Leszek Balcerowicz, Stefan Kurowski, Witold Trzeciakow-
ski, Cezary Józefiak, Janusz Beksiak). Podjęto prace nad wypra-
cowaniem zarysu programu gospodarczego „Solidarności”, który 
ze względu na spory i rozbieżności musiał być na dużym poziomie 
ogólności7 .

We wrześniu 1988 roku spotkanie odbyło się w Gdańsku. 
Na spotkanie zaproszono także członków Krajowej Komisji 
Wykonawczej „Solidarności” oraz przywódców strajków robot-
niczych z Sierpnia 1988 oraz liderów Solidarności Rolników 
Indywidualnych. Sprawa legalizacji „Solidarności” była coraz 

4 „Rzeczpospolita” 138/1990.
5 L. Wałęsa, Droga…, s. 64.
6 „Rzeczpospolita” 138/1990.
7 Rozmowa z Henrykiem Wujcem przeprowadzona przez autora 12 lutego 
1993 roku.
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bardziej aktualna. Dyskusja dotyczyła zapowiedzianych przez 
władze rozmów okrągłego stołu. W podpisanym przez 91 osób 
oświadczeniu, jak i w wypowiedziach jego uczestników sformu-
łowano założenie, że warunkiem wstępnych rozmów z władzami 
jest relegalizacja „Solidarności”, a dopiero później rozmowy 
o innych sprawach. Na spotkaniu tym Edmund Osmańczyk zapro-
ponował zinstytucjonalizowanie organizacyjne zbierającej się 
grupy osób związanych z nadal nielegalną czy półlegalną opozy-
cją, szczególnie wobec możliwych obrad okrągłego stołu8. Okazało 
się bowiem, że działająca od 1987 roku nieformalna grupa zaczęła 
się przekształcać w polityczne forum poparcia dla opozycji soli-
darnościowej i Lecha Wałęsy.

Przyjęcie formalnych struktur organizacyjnych nastąpiło 
na piątym z kolei spotkaniu 18 grudnia 1988 roku w kościele 
przy ul. Żytniej w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział już 
aż 135 osób. Na spotkaniu tym postanowiono powołać Komitet 
Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W jego 
skład weszli wszyscy członkowie Krajowej Komisji Wykonaw-
czej „Solidarność” (24 osoby), członkowie Tymczasowej Krajowej 
Rady Rolników NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 
(6 osób), prezesi związków twórczych rozwiązanych w większości 
w latach stanu wojennego (11 osób), wybrani demokratycznie rekto-
rzy wyższych uczelni (6 osób), członkowie Prymasowskiej Rady 
Społecznej, Ruchu Młodej Polski, Klubów Inteligencji Katolickiej 
oraz przedstawiciele duchowieństwa katolickiego (5 osób).

Powołano 15 komisji w celu analizowania poszczególnych 
dziedzin życia publicznego oraz przedkładania informacji i wnio-
sków. Na czele komisji do spraw pluralizmu związkowego stanął 
Tadeusz Mazowiecki, komisji do spraw reform politycznych 
Bronisław Geremek, komisji do spraw reform gospodarczych 
Witold Trzeciakowski. Podczas rozmów okrągłego stołu materiały 
i wnioski wypracowane w tych komisjach stanowiły podstawę 
stanowisk w trakcie prac zespołów powołanych przy okrągłym 
stole. Na sekretarza Komitetu Obywatelskiego powołano Henryka 
Wujca, a jego zastępcami zostali Jacek Moskwa i Kazimierz 
Wóycicki. Podczas spotkania wydany został komunikat określa-
jący cele działania Komitetu. Jego podstawowym celem miało 
być reprezentowanie niezależnej opinii społeczeństwa, wyrażanie 
społecznych potrzeb i przedstawienie programu dla Polski wkra-
czającej na drogę przemian społecznych i ustrojowych. Komitet 

8 Ibidem.
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miał prowadzić systematyczne prace nad analizą ważnych proble-
mów kraju, zbierając się cyklicznie raz na trzy miesiące.

Komitet zyskał miano swoistego „gabinetu cieni”. 
Podczas rozmów okrągłego stołu stał się zapleczem intelektual-
nym i politycznym opozycji. Niemal wszyscy jego członkowie 
wzięli udział w rozmowach plenarnych lub pracach podzespo-
łów i grup roboczych okrągłego stołu9. Mimo powoływanej od 
1980 roku koncepcji „samoograniczającej się rewolucji” i dążenia 
do przemian pokojowych, całokształt tych działań opozycji miał na 
celu „pokojową rewolucję”, która zapoczątkowała proces przejścia 
od systemu komunistycznego ku demokracji. Przywódcy ruchu 
solidarnościowego dążyli początkowo jedynie do uzupełnienia 
systemu „realnego socjalizmu” o mechanizmy kontroli, tak w sferze 
systemu politycznego, jak i gospodarczego i spluralizowania 
mediów. Jednakże już tylko te zmiany zmierzały do bezpreceden-
sowej transformacji dotychczas istniejącego reżimu autorytar-
nego. Hegemoniczna dotychczas partia komunistyczna uznała za 
możliwe ustanowienie pluralizmu politycznego, a na jej zamknię-
tych posiedzeniach mowa była o podzieleniu się władzą z opozy-
cją. W przywódczych gremiach PZPR zakładano dopuszczenie 
elit opozycyjnych do władzy przy zachowaniu jednakże ciągłości 
dotychczasowego systemu władzy. Gwarantami tej ciągłości mieli 
być na poziomie centralnym: prezydent wywodzący się z PZPR 
oraz komunistyczni ministrowie wpraw wewnętrznych, obrony 
i spraw zagranicznych.

Okres zapoczątkowany podpisaniem umów okrągłego stołu 
i kontraktowymi wyborami do parlamentu miał być czasem przy-
gotowań do wprowadzenia pełnej demokracji i tym samym przeję-
cia władzy przez siły demokratyczne. Chociaż jej dojrzewanie do 
przejęcia odpowiedzialności za państwo było stopniowe. Począt-
kowo większość jej przedstawicieli pisała i mówiła, że nierealne 
jest dążenie do tak szybkiego obalenia systemu PRL. Do czasu 
wyborów z czerwca 1989 roku i później wyrażano przekonanie, że 
jest za wcześnie, aby opozycja utworzyła własny rząd. Uważano, 
że przedstawiciele Komitetów Obywatelskich w parlamencie i na 
szczeblu lokalnym powinni skupić się jedynie na funkcji kontro-
lnej w ramach dotychczasowego systemu politycznego, gdyż 
wyrażając zgodę na podzielenie się władzą wykonawczą, utraci 
ona swoją tożsamość i zaufanie społeczeństwa. W parlamencie 
opozycja miała porządkować i zmieniać system prawny w sferze 

9 „Rzeczpospolita” 138/1990.
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politycznej i społeczno-gospodarczej (także w sferze ochrony 
środowiska i służby zdrowia). Uważano, że bez tego kontrolnego 
przyzwolenia opozycji komuniści nie będą mogli już rządzić w tak 
dyskrecjonalny jak dotychczas sposób. Okres przejściowy miał 
być wykorzystany przez opozycję do uczenia się sztuki rządzenia 
państwem i, na co zwracano dużą uwagę, na budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Dominowało bowiem przeświadczenie, że 
ewolucyjne zmiany są fragmentem „długiego marszu” i wysuwa-
nie żądań zbyt szybkich zmian może zatrzymać, a nawet cofnąć 
proces reform. Obawiano się oporu sił pezetpeerowskiego „betonu 
partyjnego” (służby bezpieczeństwa, milicja, wojsko, nomenkla-
tura i aparat partyjny), dlatego uważano, że konieczne jest umiar-
kowanie i ostrożność. Powołując się często na treść zawartego przy 
okrągłym stole kontraktu, obie strony zważały, by z jednej strony 
społeczna rewolta nie doprowadziła do siłowej rozprawy z funk-
cjonariuszami reżimu, a z drugiej strony by część nastawionych 
antyreformatorsko przedstawicieli reżimu komunistycznego nie 
sięgnęła po wojsko, milicję i SB, zatrzymując proces stopniowych 
i uzgodnionych zmian10. Jednakże dotychczasowa władza nie czuła 
się już, a dotychczasowa opozycja nie czuła się jeszcze wystarcza-
jąco silna, by samodzielnie pożądane reformy wprowadzać. Wyra-
zem tego po stronie władzy było fiasko referendum z 1987 roku.

Ponadto mimo dosyć korzystnej sytuacji międzynarodowej, 
nie bez znaczenia była niepewność, jak na zachodzące w Polsce 
zmiany polityczne zareaguje ZSRR i inne państwa bloku komu-
nistycznego. Dużą rolę odgrywały czynniki psychologiczne, 
do wspólnego okrągłego stołu zasiadali przecież wielokrotni 
aresztanci i ich strażnicy. Prowadzić to musiało nieuchronnie do 
wzajemnej podejrzliwości i nieufności, co do rzeczywistych inten-
cji drugiej strony. 

„Rewolucyjny” charakter aktywności Komitetu Obywatel-
skiego podkreślało to, że do zmian systemowych dążyła po stronie 
opozycji „samonominująca się” elita, która co prawda powoływała 
się na powszechne poparcie społeczeństwa, ale nie dysponowała 
jeszcze legitymizacją demokratyczną. Trzon w składzie Komi-
tetu stanowili doradcy przewodniczącego „Solidarności”, liderzy 
związku oraz ogólnie szanowani intelektualiści i ludzie świata 
nauki, sztuki i literatury. Ponadto Komitet Obywatelski uznał się 
za jedynego liczącego się reprezentanta opozycji, w której imie-
niu jego członkowie występowali w rozmowach i uzgodnieniach 

10 Rozmowa z Henrykiem Wujcem…
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z władzami w trakcie obrad okrągłego stołu11. Natomiast władze 
komunistyczne ten mandat usankcjonowały. Jednakże równo-
rzędne znaczenie miała NSZZ „Solidarność” razem ze swoim 
słabszym odpowiednikiem „Solidarnością” Rolników Indywidu-
alnych (do tego związku należało proporcjonalnie mniej rolników 
niż robotników do „Solidarności”).

Warunkiem skuteczności działań Komitetu Obywatelskiego 
było przyjęcie przez jego członków jednolitych reguł postępowa-
nia oraz zgoda na występowanie wyłącznie pod szyldem Komi-
tetu. Wszyscy mieli zajmować jednolite stanowisko, przynajmniej 
w najważniejszych sprawach. Komitet stanowił, swoiste „centrum 
dowodzenia”, mając jedynie pośrednie uwiarygodnienie i prawo-
mocność. Legitymizację działań Komitetu zapewniał przede 
wszystkim Lech Wałęsa oraz autorytet innych czołowych człon-
ków Komitetu. Komitet stał się reprezentantem społeczeństwa 
i podpisywał w jego imieniu polityczne zobowiązania i umowy12 . 

Szybkie tempo przemian było zaskoczeniem dla wielu człon-
ków Komitetu. Podczas spotkania w marcu 1989 roku pojawiły się 
głosy sprzeciwiające się firmowaniu uzgodnień podejmowanych 
przy okrągłym stole. W podziemnym „Tygodniku Mazowsze” 
pisano „głosów wyraźnie argumentujących, że to, co podpisu-
jemy, nie jest zgniłym kompromisem, a przeciwnie – naszą wielką 
szansą i wygraną – było niewiele. Niemniej dominowało prze-
konanie, że kontrakt należy przyjąć, ponieważ nie ma lepszego 
wyjścia”13. Zwolennicy podpisania uzgodnień uważali jednakże, 
że okrągły stół i Komitet Obywatelski dokonały wielkiej odgór-
nej rewolucji. Rewolucja ta miała charakter porozumienia się elit 
na zasadzie rozłożonego w czasie procesu oddawania władzy przez 
przedstawicieli ancien regime w ręce przedstawicieli dotychczaso-
wej opozycji (czy też raczej tylko tej części opozycji, która podpi-
sała kontrakt). W ten sposób przełamany został trwający od stanu 
wojennego pat polityczny. Wszelako świadomość tego przełomu 
z trudnością przebijała się do świadomości społecznej. W wielu 
wypowiedziach liderów opozycji solidarnościowej ujawniał się 
lęk przed niepokojami społecznymi, nad którymi trudno będzie 
zapanować. Dlatego też skupiano się nad tym, by przeprowadzane 
zmiany polityczne i społeczno-ekonomiczne przeprowadzić w jak 

11 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy…, s. 10.
12 M. Grabowska, I. Krzemiński (oprac.), Bitwa o Belweder, Warszawa 
1991, s. 201.
13 „Rzeczpospolita” 138/90.
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najbardziej przewidywalny i kontrolowany sposób14. Wyrazem 
zmiany tendencji było rzucenie przez Adama Michnika hasła-
-oferty „Wasz Prezydent, nasz premier”, jako zawoalowanej 
propozycji porozumienia się opozycji demokratycznej z reforma-
torskim skrzydłem obozu władzy15, ponadto w tym czasie także 
w partiach satelickich (ZSL, SD) zaczęła następować erozja podle-
głości komunistom, widoczna nawet w samych niższych struktu-
rach PZPR. 

2. Komitety obywatelskie jako komitet wyborczy
2.1. Udział komitetów obywatelskich w wyborach 
z 4 czerwca 1989 roku
W wyniku umowy przy okrągłym stole „Solidarność” zdobyła 
możliwość uzyskania 35% mandatów w Sejmie i 100% manda-
tów w Senacie. Przed opozycją solidarnościową stanęło wyzwanie 
sprawnego i skutecznego przeprowadzenia kampanii wyborczej, 
aby zdobyć jak najwięcej mandatów w ramach puli mandatów 
możliwych do uzyskania w wolnej grze sił politycznych w wybo-
rach kontraktowych. Już 8 kwietnia 1989 roku, na wniosek Lecha 
Wałęsy i KKW NSZZ „Solidarność”, Komitet Obywatelski przy 
Przewodniczącym „Solidarności” objął patronat nad kampanią 
wyborczą, jako Komitet Obywatelski „Solidarność” i wezwał 
do tworzenia regionalnych i lokalnych komitetów obywatelskich 
jako komitetów wyborczych. Na spotkaniu tym ujawniły się dwie 
koncepcje prowadzenia kampanii wyborczej: w wąskiej formule 
politycznej reprezentacji komitetów jako „drużyny Lecha Wałęsy” 
zaproponowanej formalnie przez Krajową Komisję Wykonawczą 
„Solidarność” (KKW „S”) i komitetów jako szerokiego sojuszu 
opozycyjnych ugrupowań i organizacji zaproponowanej przez 
Aleksandra Halla. Nakładały się na te różnice podziały między 
„Solidarnością” pracowniczą i rolniczą oraz między działaczami 
komitetów obywatelskich i lokalnymi liderami „Solidarności”16 . 

Do udziału w pracach zarówno Komitetu Obywatelskiego, 
jak i komitetów lokalnych nie zaproszono przedstawicieli tych 
przedstawicieli opozycyjnych partii politycznych, którzy bądź 
to nigdy nie znaleźli się w „Solidarności”, bądź to stanowili jej 

14 M. Grabowska, I. Krzemiński, Bitwa…, s. 207.
15 A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013, s. 51.
16 K. Koseła, Polak i katolik. Splątana tożsamość, Warszawa 2003, 
s. 187–188.
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margines. Uważano, że partie te (głównie Konfederacja Polski 
Niepodległej, Stronnictwo Pracy, Unia Polityki Realnej, Polskie 
Porozumienie Niepodległościowe) nie mają większego zaplecza 
społecznego i politycznego. Wskazywano też, że ze względu na 
swój rzekomy radykalizm mogłyby zagrozić delikatnej grze poli-
tycznej prowadzonej w tym okresie przez elity solidarnościowe 
z obozem rządzącym, stawiając nadmierne żądania lub unie-
możliwiając swoim pryncypializmem dochodzenie do uzgodnień 
z władzą.

Ostry konflikt wybuchł w trakcie wyłaniania kandydatów na 
posłów i senatorów, gdy Tadeusz Mazowiecki i Aleksander Hall 
podnieśli kwestię konieczności posiadania politycznej tożsamości 
przez kandydatów do mandatów parlamentarnych, proponując, 
by reprezentanci „Solidarności” nie występowali bez wyrazistego 
oblicza politycznego, ale aby właśnie jako politycy zachowali 
swoją odrębność ideową, startując z list komitetów obywatel-
skich „Solidarności” traktowanych jako namiastka niepodległej 
Polski. Uważali oni, że taka wyraźna autoprezentacja kandydatów 
pozwoliłaby na ujawnienie się i uznanie naturalnego pluralizmu 
w obrębie szerokiego ruchu politycznego i tym samym ustano-
wienie innych niż dotychczas zasad funkcjonowania zróżnicowa-
nego obozu „Solidarności”17. Propozycja Halla i Mazowieckiego 
nie spotkała się z poparciem (a oni sami ostatecznie wycofali się 
z kandydowania do parlamentu), chociaż dzień wcześniej KKW 
NSZZ „Solidarność” w przyjętej uchwale zwróciła uwagę, aby 
kandydatami opozycji zostały osoby wywodzące się z tradycji 
solidarnościowej, ale „zarazem reprezentujące różne środowiska 
i orientacje polityczne”18 .

Powstające od grudnia 1988 roku na wzór Komitetu przy Lechu 
Wałęsie komitety obywatelskie zaczęły przyjmować formułę 
komitetów wyborczych dla przeprowadzenia kampanii wyborczej 
kandydatów opozycji solidarnościowej. Wiele komitetów przyjęło 
nawet zasadę, że działacze komitetów sprawujący funkcje w komi-
tetach (przewodniczący i wiceprzewodniczący) nie kandydowali do 
parlamentu lub rezygnowali z tych funkcji, gdy stawali się kandy-
datami Komitetu Obywatelskiego19. Komitety miały być machiną 
wyborczą na wzór amerykańskich partii politycznych, a ponadto 

17 M. Grabowska, I. Krzemiński, Bitwa…, s. 201.
18 I. Słodkowska, Komitety obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej trans-
formacji, Warszawa 2014, s. 87.
19 Ibidem, s. 89.
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stało się tak, ponieważ „Solidarność” jako związek zawodowy 
nie chciała bezpośrednio organizować kampanii wyborczej, co 
wynikało zarówno ze specyfiki związku zawodowego, który nie 
powinien bezpośrednio wkraczać w sferę działalności politycznej, 
jak i z tego, że wielu działaczy związkowych chciało bezpośrednio 
skupić się na odbudowie i rozwoju struktur związku zawodowego 
w środowiskach pracowniczych. Ponadto komitety obywatelskie 
grupowały osoby nie tylko spośród pracowników, ale też osoby 
wykonujące wolne zawody oraz rozwijające się środowiska przed-
siębiorców czy rzemieślników. Jednakże zarówno „Solidarność” 
pracownicza, jak i rolnicza oddelegowały niektórych swoich dzia-
łaczy do komitetów obywatelskich zarówno do pracy w kampanii 
wyborczej, jaki i ze względu na chęć zachowania kontroli i wpływu 
politycznego na działalność komitetów. W prace komitetów zaan-
gażowały się także środowiska Klubów Inteligencji Katolickiej, 
przedstawiciele duszpasterstw różnych zawodów i profesji oraz 
aktywiści parafialni.

Komitet Obywatelski zdecydował, że będzie centralą wybor-
czą dla kandydatów opozycji solidarnościowej, a za zgodą władz 
„Solidarności” na czas wyborów miał przyjęć nazwę Komitet 
Obywatelski „Solidarność”. Utworzono swoisty sztab wyborczy, 
na którego czele stanął Bronisław Geremek, sekretarzem został 
sekretarz KKW „S” Henryk Wujec, a w jego skład weszli też 
Andrzej Wielowiejski, Jacek Kuroń, Andrzej Stelmachowski, 
Artur Balazs, Józef Ślisz oraz inni członkowie Komitetu i jego 
współpracownicy20 .

W związku z potrzebami kampanii wyborczej struktura komi-
tetów została tak rozbudowana, by kandydaci mieli zaplecze 
organizacyjne nie tylko w miastach wojewódzkich, lecz także 
w poszczególnych okręgach wyborczych. Tak powstała oplatająca 
cały kraj sieć regionalnych, wojewódzkich i lokalnych komitetów 
obywatelskich. W tworzenie komitetów zaangażowali się przede 
wszystkim działacze NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, Klubów Inteligencji Katolickiej, dusz-
pasterstw i innych niezależnych organizacji np. Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność” rozpoczęto kompletowanie 261-osobowej listy kandydatów. 

20  I. Słodkowska, Wielki wybuch i zwycięstwo. Wybory parlamentarne 
i samorządowe, w: H. Jerzmański (red.), XX lat Ruchu Komitetów Obywatel-
skich, Warszawa 2011, s. 15.
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Kandydatów wyłaniano na poziomie komitetów regionalnych, ale 
Komitet Obywatelski sprawował kontrolę nad listą kandydatów, 
jednocześnie Komitet nie mógł arbitralnie narzucać swoich kandy-
datów, chociaż zdarzali się tzw. spadochroniarze, np. Jan Lityński, 
który był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Warsza-
wie, a został jednocześnie kandydatem do Sejmu z okręgu wałbrzy-
skiego. Wskazuje to, że centrala proponowała komitetom pewne 
kandydatury osób z Warszawy, ponieważ nie wszyscy mogli 
znaleźć się na listach w stolicy. Z drugiej strony niejednokrotnie 
lokalne komitety zwracały się do centrali o wskazanie kandydatów, 
którzy byli powszechnie rozpoznawalni, gdyż uważano, że repre-
zentacja parlamentarna powinna składać się z osób znanych opinii 
publicznej (stąd na listach pojawili się intelektualiści, literaci, 
aktorzy (Andrzej Łapicki). Niektórzy intelektualiści mieli dobre 
kontakty z pewnymi regionami lub z nich się wywodzili.

W trakcie wyłaniania kandydatów w kilku regionach doszło do 
konfliktów. Jeżeli powstawały konkurencyjne komitety, to centrala 
odmawiała zatwierdzenia list dopóki skonfliktowane środowiska 
nie zawarły kompromisu i nie ustaliły jednolitej listy. Ostateczne 
ustalenie zdecydowanej większości kandydatów nastąpiło w nocy 
z 22 na 23 kwietnia 1989 roku, co zostało zatwierdzone przez 
Komitet Obywatelski. Przedstawiono także wstępne założenia 
programowe opracowane przez Komisję ds. Programu oraz Stałą 
Komisję Polityczną. Jednakże wskazywano, że 26-punktowy 
program był jedynie ogólną zapowiedzią konieczności gruntownej 
transformacji systemu politycznego i społeczno-gospodarczego 
niż szczegółowym przedstawieniem konkretnych zmian politycz-
nych, gospodarczych i społecznych21. Dalsze działania wyborcze 
podejmowane przez komitety obywatelskie w całym kraju koor-
dynowane były przez Ogólnopolskie Biuro Wyborcze Solidarno-
ści w Warszawie (tzw. Kwatera Główna). Rola Biura w Warszawie 
była znacząca ze względu na bardzo częste problemy komitetów 
lokalnych, jak i regionalnych „w sferze infrastruktury, poligra-
fii, finansów, transportu, komunikacji, mediów, a także częstymi 
szykanami ze strony władz, w terenie znacznie bardziej dotkli-
wymi niż w Warszawie”22 .

Kampania wyborcza była skomplikowana, bowiem działacze 
Komitetu Obywatelskiego obawiali się prób fałszowania wyborów 

21 K. Zuba, Komitety obywatelskie na Śląsku Opolskim (1989–1991), Opole 
2000, s. 35–36.
22 I. Słodkowska, Wielki wybuch…, s. 16.
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przez organy nadal autorytarnego państwa, dlatego też pojawia-
jących się licznie w biurach komitetów woluntariuszy starano się 
zatrudniać nie tylko przy prowadzeniu agitacji wyborczej na rzecz 
kandydatów KO, ale także do kontrolowania prawidłowości prze-
prowadzania wyborów w dniach 4 i 18 czerwca23 . 

Po stosunkowo krótkiej kampanii wyborczej, 4 czerwca 
1989 roku przeprowadzono I turę wyborów. Głosowanie przero-
dziło się w plebiscyt, w którym przy 62-procentowej frekwencji 
kandydaci komitetów obywatelskich uzyskali 92 mandaty sena-
torskie oraz 160 mandatów poselskich. Kompromitujące wyniki 
uzyskali natomiast kandydaci strony rządowej, spośród których 
mandaty w pierwszej turze uzyskało jedynie kilku kandydatów 
tylko dlatego, że do głosowania na nich namawiała wyborców 
opozycja. Przepadła niemal całkowicie „lista krajowa”, chociaż 
znajdowali się na niej obok skompromitowanych przedstawi-
cieli reżimu komunistycznego także współautorzy okrągłego 
stołu. Mimo że początkowo lokalne struktury komitetów obywa-
telskich nawoływały do skreślania wszystkich osób z „listy krajo-
wej”, to w przededniu wyborów zaczęto wskazywać osoby, które 
warto byłoby wybrać. Zmiana nastawienia opozycji solidarno-
ściowej wynikała z obawy, by zbytnio nie osłabić strony rządowej 
i móc dochodzić do porozumienia w przyszłym parlamencie.

Przedstawiciele „Solidarności” i komitetów obywatelskich 
byli zaskoczeni rozmiarami zwycięstwa, wypowiadali się bardzo 
umiarkowanie o rezultatach zwycięstwa i byli gotowi do ustępstw 
w sprawie obsadzenia 33 mandatów pozostałych po niedojściu do 
skutku głosowania na „listę krajową”. Wyczekiwano i obawiano 
się reakcji ze strony PZPR, która mimo powyborczego szoku 
ustami swego rzecznika prasowego zobowiązała się przestrzegać 
woli narodu wyrażonej w wyborach. Druga tura potwierdziła 
przewagę kandydatów komitetów obywatelskich, którym nie 
udało się zdobyć jedynie jednego mandatu senatorskiego.

Wyniki wyborów wskazywały, że komitety obywatelskie były 
sprawną „machiną wyborczą”, zdolną przeprowadzić efektowną 
i skuteczną kampanię wyborczą. Okazało się, że wyborcza formuła 
„pospolitego ruszenia” była najskuteczniejszą receptą na sukces 
wyborczy24. Jednocześnie w związku z tym, że wiele regionalnych 
i lokalnych komitetów skupiało się tylko na prowadzeniu kampa-
nii wyborczej, to w naturalny sposób duża ich liczba zakończyła 

23 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy…, s. 11.
24 Ibidem, s. 12.
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swoją działalność po wyborach, ponadto dostosowując się w ten 
sposób do decyzji KKW „Solidarność” z 17 czerwca 1989 roku, 
nakazującej rozwiązanie wojewódzkich struktur komitetów.

2.2. Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych 
z 27 maja 1990 roku
Potrzeba wykorzystania komitetów obywatelskich nadal w roli 
machiny wyborczej pojawiła się w obliczu zaplanowanych na 
27 maja 1990 roku wyborów do rad gmin, jako nowego szczebla 
demokracji lokalnej w transformującym swój ustój społeczno-
-polityczny państwie. Udział w tych wyborach był tym bardziej 
zasadny, że działalność komitetów w przeważającej mierze 
skupiała się na problemach lokalnych związanych w konieczno-
ścią rozwiązywania narastających problemów wspólnot lokalnych.

Komitety wystawiły najliczniejszą reprezentację (dwadzieścia 
kilka procent) spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez 
podmioty biorące udział w tych wyborach (partie polityczne, 
związki zawodowe, lokalne komitety wyborcze). Mimo wysta-
wienia odrębnej reprezentacji nie była to już tak monolityczna 
„drużyna’ jak bez mała rok wcześniej. Powstające w niektó-
rych miejscowościach konkurencyjne względem siebie komitety 
(najczęściej różniące się nazwą) wystawiały odrębne listy kandy-
datów. Najbardziej spektakularnym przykładem takich podziałów 
była Łódź, gdzie listy wystawiły: Wojewódzki Komitet Obywatel-
ski i Łódzkie Porozumienie Obywatelskie.

Komitety znów odniosły sukces wyborczy, zdobywając 
najwięcej mandatów radnych w skali kraju, bo ponad 41% miejsc 
w radach gmin. Sukces ten był jeszcze większy w miastach, szcze-
gólnie dużych, takich jak Warszawa czy Kraków (72 miejsca na 
75). Sukces wyborczy komitetów w wyborach wynikał także 
z tego, że zgłosiły one kilka razy więcej kandydatów niż słabe jesz-
cze organizacyjnie partie polityczne, nawet postkomunistyczne 
(SdRP, PSL, SD) zarówno w okręgach jednomandatowych, jak 
i list w okręgach wielomandatowych. Ponadto o przewadze kandy-
datów komitetów nadal decydował szyld „Solidarności”, a dopiero 
ostatnim czynnikiem była zawartość programów komitetów25 .

Sukces w wyborach samorządowych, pierwszych w pełni 
demokratycznych wyborach w Polsce po II wojnie światowej, był 

25 T. Żukowski, Wstępna analiza wyników wyborów samorządowych, 
w: XX lat Ruchu Komitetów Obywatelskich…, s. 17.
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ostatnim tak spektakularnym zwycięstwem wyborczym komite-
tów obywatelskich.

2.3. Udział komitetów obywatelskich w wyborach z 25 listopada / 
9 grudnia 1990 roku
W następnych w pełni demokratycznych wyborach powszechnych 
w grudniu 1990 roku, które wyłoniły prezydenta Rzeczypospolitej, 
komitety obywatelskie nie pełniły już samodzielnej i pierwszopla-
nowej roli w prowadzeniu kampanii wyborczej. Działacze komi-
tetów znaleźli się w niezwykle trudnej i niekomfortowej sytuacji, 
musieli bowiem wybierać między Lechem Wałęsą, przy którym 
był afiliowany Komitet Obywatelski na szczeblu ogólnopolskim 
i który był przewodniczącym „Solidarności”, z której wywodziła 
się zdecydowana większość działaczy komitetów, a Tadeuszem 
Mazowieckim, premierem rządu powołanego w efekcie zwycię-
stwa wyborczego listy Komitetu Obywatelskiego. 

Komitety obywatelskie musiały zająć stanowisko w walce 
o przywództwo i „rząd dusz w obozie solidarnościowym26. Ponie-
waż był to już okres zaawansowanych podziałów w ruchu soli-
darnościowym i tzw. wojny na górze, to na tym etapie w składzie 
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „Solidarności” 
dominowali zwolennicy Lecha Wałęsy, ale także w większości 
komitetów obywatelskich w terenie, które utworzyły Obywatelski 
Krajowy Konwent Wyborczy. Natomiast w trakcie samej kampa-
nii prezydenckiej działacze komitetów angażowali się w kampa-
nię obu głównych kandydatów wywodzących się z „Solidarności”, 
co było także efektem angażowania się w działalność nowych 
ugrupowań politycznych wyłonionych z ruchu solidarnościowego 
i komitetowego27 . 

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich jedynie komitety 
obywatelskie w terenie oficjalnie poparły Lecha Wałęsę, nato-
miast Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym „Solidarno-
ści” nie opowiedział się po stronie żadnego kandydata mimo prób 
podporządkowania Komitetu przez Wałęsę, które doprowadziły 
do zmiany nazwy na Komitet Obywatelski przy Lechu Wałę-
sie 27 października 1990 roku28. Jednakże po wyborach prezy-

26 K. Knyżewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji 
ustrojowej, Warszawa 1998, s. 82.
27 I. Słodkowska, Komitety, s. 368.
28 Z. Najder, Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Kraków – Sussex 1993, 
s. 156.
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denckich relacje Komitetu z Lechem Wałęsą uległy wyraźnemu 
pogorszeniu, bowiem prezydent zaczął dążyć do zakończenia jego 
działalności. W konsekwencji Prezydium Komitetu podjęło dzia-
łania zmierzające do uniezależnienia się od swojego patrona. Sam 
Komitet wobec swojego zróżnicowania politycznego nie miał już 
dużego potencjału organizacyjnego w trakcie kampanii wybor-
czej. Również Chrześcijański Ruch Obywatelski grupujący około 
50 komitetów zbliżonych do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Naro-
dowego (ZChN) zadeklarował poparcie dla Lecha Wałęsy i prowa-
dził na jego rzecz kampanię wyborczą.

2.4. Udział komitetów obywatelskich w wyborach parlamentarnych 
z 1991 roku
Przed pierwszymi demokratycznymi wyborami parlamentarnymi 
w środowiskach komitetów obywatelskich dyskutowano o tym, 
czy mają one wystartować w nich samodzielnie, czy w koali-
cji z innymi ugrupowaniami politycznymi wywodzącymi się 
z obozu solidarnościowego. Pierwsza opcja wydawała się coraz 
bardziej nierealna. Komitety przestały być jednolitym ruchem, 
a stały się zasobem, o którego przejęcie rywalizowały powsta-
jące partie polityczne, takie jak Porozumienie Centrum, ROAD, 
a następnie Unia Demokratyczna, Zjednoczenie Chrześcijańsko-
-Narodowe i inne. Wielu działaczy komitetów działało równo-
legle w tych partiach, usiłując przeciągnąć macierzyste lokalne 
komitety na stronę swoich partii lub przynajmniej uzyskać ich 
poparcie w zbliżających się wyborach. Jednakże jeszcze w lutym 
1991 roku na spotkaniu w formule Krajowej Konferencji Komite-
tów Obywatelskich delegaci stwierdzili, że zgodnie z wcześniej-
szymi deklaracjami podtrzymują wolę wystąpienia w wyborach 
parlamentarnych jako samodzielne podmioty polityczne. W przy-
jętej uchwale stwierdzono, że o formie uczestnictwa, tj. o samo-
dzielnym udziale lub w koalicjach zdecydować mają same lokalne 
komitety zgodnie z poglądami swoich członków i sytuacją poli-
tyczną w poszczególnych regionach29. Treść uchwały wskazywała, 
że działacze komitetów, a przynajmniej ich część chciała zacho-
wać dystans wobec partii politycznych, a wynikało to zarówno 
z obawy przed instrumentalnym wykorzystaniem szyldu i poli-
tycznej renomy komitetów, jak i z ich zróżnicowanego charak-
teru ideowego, które trudno byłoby pogodzić z poparciem dla 

29 „Informator Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego” 1991, nr 29.
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konkretnych partii politycznych30. W efekcie nawet spolaryzo-
wane politycznie komitety regionalne podejmowały uchwały, że 
nie włączą się bezpośrednio w kampanię wyborczą, gdyż konse-
kwencją poparcia określonych ugrupowań politycznych mógłby 
być ostateczny rozpad struktur komitetów, a przed nimi stoją 
ważne zadania związane z rozwiązywaniem problemów gospodar-
czych, a nie upolitycznianie ruchu komitetowego, jak uzgodniono 
w obrębie Porozumienia Komitetów Obywatelskich Województwa 
Elbląskiego, w którym działali działacze zarówno Porozumienia 
Centrum, jaki i Unii Demokratycznej31 . 

O poparcie ruchu komitetowego najaktywniej zabiegały 
PC i ZChN, które dysponowały bezpośrednio poparciem wielu 
działaczy komitetów, albo pośrednio poprzez reprezentowane 
w Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich struktury 
komitetów afiliowanych do Chrześcijańskiego Ruchu Obywatel-
skiego, gdzie dużym poparciem i wpływami cieszyło się ZChN 
i inne partie o profilu chrześcijańsko-demokratycznym32. Począt-
kowo liderzy obu partii wzywali do budowy szerokiego sojuszu 
lub szerokiego bloku wyborczego sił solidarnościowych (Jaro-
sław Kaczyński), ale opartych według Jana Łopuszańskiego na 
„etyce katolickiej i interesach Polski”. Jednakże na spotkaniu 
KKKO 10 marca 1991 roku nie przyjęto jednoznacznego stano-
wiska popierającego konkretne ugrupowanie czy blok wyborczy, 
wyrażono w nim jedynie przekonanie o potrzebie tworzenia soju-
szy „na rzecz kontynuowania procesu demokratyzacji”, chociaż 
sondaż przeprowadzony wśród uczestników spotkania wskazy-
wał, że większość z delegatów poparła program PC33. Podobne 
stanowisko zajęli reprezentanci KKKO na spotkaniu 21 kwietnia 
1991 roku, podczas którego przyjęto apel do lokalnych komite-
tów, aby rozważyły możliwość „sformowania szerokich porozu-
mień wyborczych opartych o siły chrześcijańskie, demokratyczne 
i niepodległościowe”34 .

30  I. Słodkowska, Komitety…, s. 389.
31  Ibidem i cyt. ibidem „Informator Obywatelskiego Klubu Parlamentar-
nego i Komitetów Obywatelskich «Solidarność»” 1991, nr 31.
32  I. Słodkowska, Komitety…, s. 388.
33  Ibidem, s. 390 i cyt. ibidem „Informator Obywatelskiego Klubu Parla-
mentarnego i Komitetów Obywatelskich «Solidarność»” 1991, nr 34.
34  I. Słodkowska, Komitety…, s. 390–391 i cyt. ibidem „Informator Obywa-
telskiego Klubu Parlamentarnego i Komitetów Obywatelskich «Solidar-
ność»” 1991, nr 37.
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Podczas następnego spotkania KKKO 19 maja 1991 roku 
ujawniły się dwa podejścia do udziału komitetów w wyborach. 
Jerzy Stępień ponownie zaproponował utworzenie Kongresu 
Obywatelskiego jako szerokiej koalicji ruchu komitetowego oraz 
partii prawicowych i centrowych, natomiast Wojciech Boga-
czyk, przewodniczący Chrześcijańskiego Ruchu Obywatelskiego 
(ChRO) poinformował o rozpoczęciu rozmów pod patronatem 
Kościoła o zawiązaniu koalicji partii narodowo-chrześcijańskich. 
W rozmowach tych poza środowiskiem ChRO uczestniczyło wiele 
większych i mniejszych ugrupowań, m.in. ZChN, Chrześcijań-
sko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, Forum Chrześcijańsko-
-Demokratyczne (b. PAX), Unia Laikatu Katolickiego, ale nie 
doprowadziły one do utworzenia szerokiej koalicji przede wszyst-
kim z powodu negatywnego nastawienia ZChN do niektórych 
innych ugrupowań uczestniczących w rozmowach35 .

Na kolejnych spotkaniach KKKO 26 maja i 14 lipca 1991 roku 
uczestnicy opowiadali się za powołaniem różnego typu „wielkich 
koalicji” sił chrześcijańsko-solidarnościowo-niepodległościo-
wych, jednakże stanowisko takie nie miało już wpływu na decy-
zje ugrupowań politycznych, ale także NSZZ „Solidarność”, który 
jako pierwszy powołał samodzielny komitet wyborczy już 11 lipca. 
W efekcie 21 lipca komitety obywatelskie zrzeszone w ChRO 
utworzyły blok wyborczy z ZChN, który 8 sierpnia rozpoczął 
aktywność jako Wyborcza Akcja Katolicka (WAK), skupiający 
poza tymi dwoma ugrupowaniami także Unię Laikatu Katolic-
kiego i Federację Organizacji Kresowych. 

Natomiast KKKO 28 lipca podjęła uchwalę o wstąpieniu do 
koalicji, której najważniejszym ugrupowaniem było Porozumienie 
Centrum. W efekcie 3 sierpnia powstało Porozumienie Obywa-
telskie Centrum, w skład którego weszło jeszcze Polskie Forum 
Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna” (utworzone przez Romana 
Bartoszcze). Bardzo szybko ujawniły się w nim jednakże podziały 
wśród działaczy PC i komitetów obywatelskich w kwestii przy-
wództwa w nowym ugrupowaniu wyborczym. Część działaczy 
PC i komitetów opowiadała się za Jarosławem Kaczyńskim, nato-
miast pozostali wpierani przez kierownictwo Krajowego Komitetu 
Obywatelskiego (Zdzisław Najder i Wojciech Włodarczyk) i część 
KKKO opowiadali się za przywództwem Jana Olszewskiego. 
Także w koalicji WAK ujawniła się rywalizacja o przywództwo 

35 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 209.
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w bloku wyborczym36. Znamiennym przejawem kolejnego 
podziału dokonującego się w ruchu komitetowym był fakt, że na 
spotkaniu KKKO w dniu 9 sierpnia przedstawiciele komitetów 
wchodzących w skład powołanego Porozumienia Obywatelskiego 
Centrum i pozostali delegaci, z których większość reprezentowała 
komitety idące do wyborów w ramach Wyborczej Akcji Katolic-
kiej, obradowali w oddzielnych salach.

W wyniku wyborów z 27 października 1991 roku do Sejmu 
i Senatu wybrano wielu kandydatów wywodzących się z komitetów 
obywatelskich. Z list POC weszli m.in. Jan Olszewski i Wojciech 
Włodarczyk, a senatorem został Jerzy Stępień. Z drugiej strony 
barykady politycznej do Senatu wybrany został Andrzej Celiń-
ski wspierany przez Unię Demokratyczną, ale także Konfederację 
Komitetów Obywatelskich Województwa Płockiego.

3. Komitety obywatelskie jako ruch społeczno-polityczny
Ruch polityczny jest ruchem społecznym o cechach politycznych 
i stosującym polityczne metody działania, a ponadto z reguły nie 
jest też sformalizowaną postacią ruchu społecznego. Ruch taki 
ma zmienne granice, jego cechy zarysowują się niezbyt ostro 
i nie przedstawia uporządkowanego ze swej natury systemu. 
Ruch społeczno-polityczny nie ma rozbudowanej jak w przy-
padku partii politycznej organizacji, jednorodnego i komplekso-
wego programu, wynikających ze statutu zasad przywództwa. 
Natomiast często konstytuuje go cel nadrzędny wynikający z tak 
ogólnych pojęć jak: sprawiedliwość, wolność, moralno-polityczne 
zasady chrześcijaństwa, ochrona środowiska naturalnego itp. Ruch 
taki może integrować bardzo różne społecznie i ideologicznie 
grupy społeczne37. Rzadko się zdarza, by masowy ruch społeczny 
miał całkowicie jednorodny charakter. Zazwyczaj ukazuje oblicza 
innych typów ruchu, a czasami jest dwoma lub trzeba ruchami 
w jednym38 .

Powyższe cechy zdają się dobrze odpowiadać zarówno 
cechom ruchu „Solidarność”, jak i jej częściowej emanacji, 
czyli ruchu komitetów obywatelskich, który początkowo dość 
spontanicznie był animowany, jako polityczna kontynuacja ruchu 
„Solidarność”, gdy możliwa zaczęła być zmiana demokratyczna. 

36 I. Słodkowska, Komitety…, s. 392–395.
37 A. Bodnar, Nauka o polityce, Warszawa 1988, s. 123.
38 M. Ankwicz (red.), Władza i polityka, Warszawa 1986, s. 231.
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W pierwszej kolejności ważne było zwycięstwo w kontrakto-
wych wyborach w 1989 roku, jednakże działacze komitetów 
mieli świadomość, że rola komitetów obywatelskich na tym się 
nie kończy. Uformowana na wiosnę 1989 roku ogólnopolska sieć 
komitetów zgrupowała w swoich szeregach najbardziej aktywne 
osoby, wywodzące się częściowo z wychodzącej po ośmiu latach 
z podziemia „Solidarności”. W zakładach pracy zaczęły być reak-
tywowane i odtwarzane organizacje związkowe. Jednakże odro-
dzona „Solidarność” miała kilka razy mniej członków niż w latach 
1989–1981. Było więc jasne, że działacze związkowi w zakładach 
pracy skupią się na odbudowie szeregów związku zawodowego, 
natomiast ponadto potrzebny jest ruch społeczno-polityczny, 
który stanie się zaczynem powstawania i rozwoju demokratycz-
nych instytucji politycznych i społecznych. 

Ruch komitetowy powstawał jeszcze w warunkach funkcjo-
nowania porządku komunistycznego, a komitety miały stać się 
siłą organizującą społeczeństwo w opozycji do tego niechcianego 
porządku, zgodnie z powiedzeniem Jacka Kuronia, aby nie palić 
komitetów, ale tworzyć własne. Jednocześnie komitety miały 
stosować zasadę „jednolitego frontu” wobec wspólnego przeciw-
nika, grupując osoby z różnych środowisk i odmiennych orientacji 
ideowych, dla których wspólnym mianownikiem była niezgoda 
na dalszą nieograniczoną władzę dotychczasowego reżimu poli-
tycznego. W komitetach odwzorowało się zróżnicowanie ludzi 
i opcji politycznych, jakie miało miejsce w „Solidarności”. Prowa-
dziło to do pierwszych konfliktów wśród działaczy komitetów, 
m.in. Radomiu, Łodzi i Koninie. Jednakże ponadto konflikty 
często miały charakter personalny, korzenie ich tkwiły w czasach 
działalności podziemnej i wynikały ze wzajemnych posądzeń 
o współpracę ze służbami specjalnymi PRL39. Do nieporozu-
mień dochodziło między tworzącymi wspólnie komitety środo-
wiskami „Solidarności” robotniczej i „Solidarności” rolniczej. 
W Radomiu „Solidarność” Rolników Indywidualnych wystawiła 
nawet własnego kandydata do Senatu Henryka Bąka. Natomiast 
w tych regionach, gdzie opozycja była już wcześniej lepiej zorga-
nizowana, nie oczekiwano tak dużej pomocy od związkowych 
struktur „Solidarności” przy tworzeniu komitetów. Prowadziło 
to do konfliktów z miejscowymi działaczami „Solidarności”, 
którzy chcieli mieć większy wpływ na ich działalność, ze względu 

39 Rozmowa Henrykiem Wujcem...
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na ich wzrastające znaczenie w systemie politycznym po wybo-
rach czerwcowych z 1989 roku.

Konflikty następowały także między komitetami obywatel-
skimi i powstającymi równolegle z komitetami lub istniejącymi 
już wcześniej ugrupowaniami politycznymi (np. KPN, Stronnic-
two Pracy), które formułowały zarzuty, że przewaga polityczna 
komitetów prowadzi do monopolu politycznego i ogranicza 
kształtujący się pluralizm społeczno-polityczny należny wszyst-
kim demokratycznym ugrupowaniom politycznym. Podstawą do 
takich oskarżeń było zamknięcie drogi na listy komitetu obywa-
telskiego dla kandydatów większości ugrupowań opozycyjnych. 
Fakt ten budził rozgoryczenie i ustawiał je w opozycji do komi-
tetów, co prowadziło do rywalizacji szczególnie w wyborach 
z 1989 roku, czego przejawem było wystawienie przez Stronnic-
two Pracy kandydatury Władysława Siły-Nowickiego (wcześniej 
doradcy „Solidarności” i jednego z twórców jej statutu) przeciwko 
Jackowi Kuroniowi na warszawskim Żoliborzu.

W obrębie samego Komitetu Obywatelskiego, Aleksander 
Hall wskazywał, że ogromne znaczenie ma styl i sposób, w jaki 
opozycja będzie chciała pozyskać społeczne poparcie dla swoich 
idei i programu. Przekonywał, że społeczeństwo doceni starania 
o to, aby uszanować jego rzeczywisty pluralizm poprzez uwzględ-
nienie wielości i różnorodności niezależnych inicjatyw społecz-
nych i politycznych40. Niestety w rezultacie nieuwzględnienia tej 
koncepcji komitety obywatelskie stanęły do wyborów w 1989 roku 
nie tylko przeciwko kandydatom, których start był „inspirowany” 
przez władze komunistyczne, ale także w wielu przypadkach 
przeciwko kandydatom opozycji, dla których zabrakło miejsca na 
listach komitetów. Jednocześnie komitety rościły sobie pretensję 
do reprezentowania całej opozycji i społeczeństwa, marginalizu-
jąc znaczenie kandydatów innych ugrupowań opozycyjnych lub 
oskarżając ich o rozbijanie głosów społeczeństwa popierającego 
kandydatów solidarnościowych.

W efekcie zarysowały się dwie opcje traktowania ruchu 
komitetowego. W ramach pierwszej z nich traktowano komitety 
jako ruch ogólnospołeczny, czy nawet swoistą konfederację wystę-
pującą w imieniu społeczeństwa przeciwko autorytarnej władzy. 
W ramach drugiej opcji traktowano komitety jako zalążek partii 
politycznej, która wykorzystując niepowtarzalny poziom poparcia 
w społeczeństwie, zwyciężyłaby w wyborach, ale jednocześnie 

40 „Polityka Polska” z kwietnia 1991 r., s. 7.
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zdaniem Stefana Niesiołowskiego (który sam został posłem z listy 
komitetu obywatelskiego) doprowadziła do zmiażdżenia ugru-
powań niezależnych, które startowały samodzielnie41. Ponadto 
formuła ogólnonarodowego ruchu społeczno-politycznego zawa-
żyła na ogólnikowości założeń ideowych i programu komitetów 
obywatelskich.

Mimo aspirowania do reprezentowania całego społeczeństwa 
zapleczem społecznym ruchu komitetowego była przede wszyst-
kim inteligencja. Działacze komitetów wywodzili się z Klubów 
Inteligencji Katolickiej, przedstawicieli wolnych zawodów, dusz-
pasterstw czy zaangażowanych w „Solidarność” przedstawi-
cieli tzw. inteligencji technicznej. Robotnicy stanowili niewielki 
procent działaczy komitetów. Także na obszarach wiejskich komi-
tety lokalne tworzyli najczęściej przedstawiciele inteligencji, np. 
nauczyciele, a nie sami rolnicy. To zaplecze społeczne świadczyło 
o dużym potencjale intelektualnym i merytorycznym komitetów, 
grupujących często osoby posiadające wyższe wykształcenie, lecz 
z drugiej strony uwypuklało elitarne cechy ruchu komitetowego, 
który nie był w stanie włączyć szerszych warstw społecznych 
w swoją działalność, a często działalność komitetów odbywała 
się w pewnej próżni społecznej, co pogłębiało dystans komitetów 
wobec ogółu społeczeństwa42 .

W opinii części działaczy i kierownictwa Komitetu Obywa-
telskiego krokiem wstecz w rozwoju ruchu obywatelskiego 
była decyzja Krajowej Komisji Wykonawczej „Solidarności” 
z 17 czerwca 1989 roku o rozwiązaniu wojewódzkich struktur 
komitetów obywatelskich. Jedną z przesłanek tej decyzji były 
konflikty między strukturami związkowymi „Solidarności” 
a regionalnymi komitetami obywatelskimi i obawa przed swoistą 
dwuwładzą w ruchu solidarnościowym, bowiem przed wyborami 
„Solidarność” użyczyła swojego szyldu komitetom, co znalazło 
odzwierciedlenie w ich nazwach. Działacze związkowi uważali, 
że instytucjonalizacja ogólnopolskiego ruchu o wielkim wpływie 
społecznym zagrozi roli „Solidarności” w trakcie przemian ustro-
jowych43. Ponadto zaczynał zarysowywać się konflikt polityczny 
między ówczesnym kierownictwem Komitetu Obywatelskiego 
i Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) a częścią 

41 S. Kowalski (red.), Pierwszy krok do Europy, Warszawa 1990, s. 24.
42 Ibidem.
43 I. Słodkowska, Komitety…, s. 200.
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działaczy i parlamentarzystów OKP o centroprawicowej orienta-
cji politycznej. 

Natomiast Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym „Soli-
darności” chciał nadal działać na dotychczasowych zasadach. 
Henryk Wujec, który ówcześnie był sekretarzem Komitetu Obywa-
telskiego, decyzję KKW „S” uznał za typową reakcję aparatu 
„Solidarności”, który poczuł się zagrożony, a jako pretekst do tej 
decyzji wskazywano, że do komitetów trafiali ludzie, którzy nie 
mają z dotychczasową opozycją nic wspólnego. Jednakże według 
Wujca decyzja ta wynikała bardziej z obawy przed pozbawieniem 
kontroli nad ruchem komitetów niż troski o ich skład i wizerunek44 .

Na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego 22 czerwca 1989 roku 
z udziałem przedstawicieli komitetów lokalnych krytykowano decy-
zję KKW „S”. W efekcie starano się zażegnać spór i w uchwale 
o komitetach pisano ogólnie, iż należy wykorzystać ujawniony 
kapitał aktywności społecznej do działań na rzecz restytucji samo-
rządu terytorialnego oraz wykorzystania potencjału organizacyj-
nego komitetów jako zaplecza dla OKP i prowadzenia działalności 
interwencyjnej w terenie. Wojewódzkie Biura Poselsko-Senatorskie 
OKP i komitety miały pośredniczyć i ułatwiać kontakty posłów 
i senatorów OKP z wyborcami w okręgach wyborczych. Jednakże 
część komitetów podporządkowała się decyzji KKW i postanowiła 
się rozwiązać, część zawiesić swoją działalność, pojawiły się także 
spory wokół prawa do używania nazwy i symbolu „Solidarności”.

Ruch komitetowy zaczął się odradzać na jesieni 1989 roku. 
Spośród 35 działających wojewódzkich komitetów obywatelskich 
kilka podjęło starania o zarejestrowanie się jako stowarzyszenia, 
kilka korzystało z osobowości prawnej „Solidarności”, ale więk-
szość działała bez żadnej instytucjonalizacji prawnej. We wrześniu 
1989 roku bardziej skonkretyzowano dyskusję nad formułą ruchu 
obywatelskiego na spotkaniu przedstawicieli wojewódzkich struktur 
z przewodniczącym OKP Bronisławem Geremkiem i sekretarzem 
OKP Henrykiem Wujcem. Podstawą do dyskusji był przedstawiony 
przez Marcina Króla projekt instytucjonalizacji ruchu komitetowego 
jako efekt dyskusji w ramach komisji ds. Reorganizacji Komitetu 
Obywatelskiego. Projekt z jednej strony zakładał decentralizację 
komitetów, które miały zajmować się animowaniem inicjatyw lokal-
nych oraz przygotowywać się do zapowiadanych wyborów do odro-
dzonego samorządu lokalnego. 

44 Rozmowa z Henrykiem Wujcem…



64 Leszek Graniszewski

Z drugiej strony projekt dotyczył przekształcenia Komitetu 
Obywatelskiego w Radę Ruchu Obywatelskiego. Według autora 
projektu Rada nie miała stanowić „swoistej centrali” ruchu obywatel-
skiego, ale być „politycznym zwieńczeniem” organizacji lokalnych 
w nowej formule ruchu obywatelskiego istniejącego „przynajmniej 
do czasu powstania partii politycznych”45. Rada miała składać się 
z 60 członków, w 1/3 z osób delegowanych przez NSZZ „Solidar-
ność” i „Solidarność” Rolników Indywidualnych, 1/3 z członków 
delegowanych lub wybieranych przez regionalne komitety obywa-
telskie i działających na zasadzie rotacji (np. na okres 1 roku), w 1/3 
z osób powołanych przez Lecha Wałęsę. Radzie miał przewodniczyć 
Lech Wałęsa, a jego zastępcą miał być Józef Ślisz (przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” RI). Planowano też powołanie reprezentatyw-
nego dosyć szerokiego Prezydium Rady. Przy Radzie miały także 
powstać inne struktury: 1) stała konferencja porozumiewawcza 
innych ugrupowań niezależnych, 2) Fundacja Obywatelska, groma-
dząca i rozdzielająca fundusze (pochodzące również z zagranicy) na 
potrzeby obywatelskie i pomoc charytatywną46 . 

Przedstawiona koncepcja instytucjonalizacji ruchu obywatel-
skiego starała się pogodzić sprzeczne tendencje i siły skupione 
w komitetach lub istniejące obok nich. Niedługo po przedstawieniu 
projektu Adam Michnik podjął w „Gazecie Wyborczej” koncepcję 
stworzenia w oparciu o komitety obywatelskie ruchu politycznego, 
który w duchu idei „Solidarności” i pod jej sztandarem będzie stano-
wił polityczne zaplecze dla rządów formacji solidarnościowych, 
która powinna przekształcać Polskę47. Koncepcja ta została wyra-
żona w momencie istnienia już rządu Tadeusza Mazowieckiego, 
a więc chodziło też o to, by ruch obywatelski był bezpośrednim 
zapleczem politycznym i wsparciem dla rządu, w sytuacji gdyby 
w obliczu trudnych reform gospodarczych, które musiały prowadzić 
do dużych kosztów społecznych, rząd w przyszłości nie mógł liczyć 
na bezwarunkowe poparcie związku zawodowego „Solidarność”.

Ostatecznie jednak projekt nie został poparty zarówno przez 
„Solidarność”, jak i członków Komitetu Obywatelskiego na zebra-
niu Komitetu 7 października 1989 roku. Uznano, że powoływanie 
nowego ciała zamiast Komitetu nie jest ani celowe, ani uzasadnione 
ze względu na proponowany sposób kształtowania składu Rady, 

45 I. Słodkowska, Komitety…, s. 193.
46 Ibidem, s. 191.
47 A. Michnik, Związek zawodowy już nie wystarczy, „Gazeta Wyborcza” 
1989, 6 października.
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a szczególnie kooptacji przedstawicieli komitetów obywatelskich, 
których status był nadal niejasny. Według większości członków 
Komitet miał nadal pozostać przede wszystkim gremium dorad-
czym, inspirującym. Nie powinien on posiadać uprawnień władczych 
szczególnie wobec komitetów obywatelskich na poziomie regio-
nalnym i lokalnym. Uznano także, że Komitet nie powinien być 
ośrodkiem koordynacji działania niezależnych organizacji i partii 
politycznych48. Na spotkaniu Komitetu postanowiono wzmocnić 
aktywność komisji problemowych, przede wszystkim Komisji ds. 
Samorządu Terytorialnego.

Konsolidacji ideowej ruchu komitetów obywatelskich miała 
służyć konferencja „Etos Solidarności”, która odbyła się 9 i 10 grudnia 
1989 roku w Warszawie i która zgromadziła szerokie spektrum elit 
solidarnościowych: członków Komitetu Obywatelskiego, parlamen-
tarzystów OKP, przedstawicieli terenowych komitetów obywatel-
skich, członków KKW „Solidarność”. Obecni byli Lech Wałęsa, 
Tadeusz Mazowiecki oraz Bronisław Geremek. Podczas konferencji 
potwierdzono, że podstawą ruchu społecznego, który wprowadził 
Polskę na drogę przemian i sprawił, że przeciera ona szlak ku demo-
kracji i niepodległości również dla innych narodów, jest etos „Soli-
darności”. Rozumiano przez to zarówno solidarność międzyludzką, 
obronę słabszych i potrzebujących, szacunek dla pracy i odmienno-
ści poglądów, jak i solidarność w podejmowaniu odpowiedzialności 
za los społeczeństwa obywatelskiego, narodu i państwa. Wyrażono 
nadzieję, że wyrastający z tych wartości ruch komitetów obywatel-
skich będzie ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi demo-
kratycznych struktur politycznych i samorządowych. Komitety 
miały być otwarte dla różnych orientacji i ruchów akceptujących 
„etos Solidarności”, ale przede wszystkim reprezentować inte-
resy społeczności lokalnych. W związku z tym podkreślono wagę 
aktywnego udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów 
do samorządu terytorialnego oraz wspierania inicjatyw gospodar-
czych, samopomocowych, oświatowych i kulturalnych. Działacze 
komitetów mieli świadomość powagi i znaczenia swoich działań 
dla kraju znajdującego się u progu trudnych reform politycznych 
i gospodarczych. W uchwale „Polska w potrzebie” stwierdzono, że 
„Wspólnymi siłami musimy podźwignąć kraj z kryzysu. Przed nami 
wielka reforma państwa, stworzenie racjonalnego systemu gospodar-
czego, nadanie Polsce demokratycznej konstytucji. Kroczymy dobrą 
drogą, ale pokonanie jej wymaga solidnego wysiłku nas wszystkich. 

48 I. Słodkowska, Komitety…, s. 198.
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W obliczu powagi chwili wszyscy musimy poprzeć działania obywa-
telskie na rzecz naprawy Rzeczypospolitej”49 . 

Jednakże w tle tych podniosłych deklaracji i haseł obecna 
była rywalizacja o to, jaka powinna być rola komitetów w proce-
sie transformacji systemowej, co wynikało też z różnic ideowych 
i programowych. Rozpoczynała się „wojna na górze”, czyli rywa-
lizacja miedzy ośrodkiem rządowo-parlamentarnym, z Tadeuszem 
Mazowieckim i Bronisławem Geremkiem na czele, i ośrodkiem 
związkowym na czele z Lechem Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim 
(szefem Tygodnika „Solidarność” po Tadeuszu Mazowieckim). Obie 
strony chciały wykorzystać potencjał komitetów dla realizacji swojej 
„agendy”50. Dla ośrodka parlamentarno-rządowego komitety miały 
stanowić zaplecze polityczne i kadrowe w warunkach przeprowa-
dzania coraz bardziej niepopularnych reform ustrojowych, przede 
wszystkich gospodarczych. Dla obozu wałęsowskiego komitety 
miały być wsparciem w walce o prezydenturę. Obie strony w walce 
o komitety wzajemnie oskarżały się o ich przejęcie, chociaż tak 
naprawdę dążyły do przeciągnięcia ich na swoją stronę. Dotychcza-
sowi przywódcy Komitetu Obywatelskiego i Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego dążyli do utrzymania pozornej jedności ruchu 
obywatelskiego, przewagę uzyskali zwolennicy pluralizmu wśród 
opozycji solidarnościowej, co wzmacniała polaryzacja na zwolenni-
ków i Lecha Wałęsy, i Tadeusza Mazowieckiego51 . 

Narastająca od wiosny 1990 roku „wojna na górze” znacząco 
wpłynęła na sytuację ruchu komitetowego. Był to też początek 
zmiany formuły i składu Komitetu Obywatelskiego. Lech Wałęsa 
22 lutego 1990 roku powierzył kierowanie pracami Komitetu Zdzi-
sławowi Najderowi, który uważał, że należy powrócić do szerszej 
formuły politycznej poprzez włączenie w skład Komitetu Obywa-
telskiego przedstawicieli partii politycznych, które wcześniej już 
były pośrednio reprezentowane w Komitecie poprzez swoich dzia-
łaczy (np. PPS, PSL „Solidarność”, liberałowie). Najder uważał, 
że ponadto należy poszerzyć skład Komitetu o więcej osób spoza 
Warszawy, czy ze środowisk robotniczych (Andrzej Słowik), 
aby Komitet był bardziej reprezentatywny dla całego społeczeń-
stwa. W efekcie na posiedzeniu Komitetu w marcu 1990 roku jego 
skład powiększono o 24 osoby. Komitet miał być według Najdera 

49 „Informator Parlamentarny Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego” 
1989, nr 7.
50 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy…, s. 24.
51 J. Karpiński, Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 
2001, s. 115.
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platformą dialogu i uzewnętrzniania ważnych problemów, a nie 
zamazywania sporów52. Dlatego Komitet miał stać się miejscem 
spotkań przedstawicieli różnych opcji politycznych i miejscem 
dialogu między partiami i ugrupowaniami politycznymi. Środowi-
ska do tej pory marginalizowane w Komitecie obawiały się bowiem, 
że w przeciwnym przypadku Komitet i komitety lokalne ustanowią 
nowy monopol polityczny, nie ograniczając możliwości działania dla 
innych partii, ale skutecznie pozbawiając je na długie lata możliwo-
ści udziału w rządzeniu państwem, co przy zachowaniu proporcji 
i specyfiki można byłoby porównać do wieloletnich rządów Partii 
Instytucjonalno-Rewolucyjnej w Meksyku.

Przyczyny nasilających się kontrowersji i różnic w jednolitym 
dotychczas ruchu solidarnościowym wyraźnie zarysował Adam 
Michnik na łamach „Gazety Wyborczej”, jako podziału o wymiarze 
kulturowym, gdzie „idea europejska ściera się z nacjonalistycznym 
zaściankiem, społeczeństwo otwarte ze społeczeństwem zamknię-
tym”. Jeszcze dobitniej kontury tego konfliktu opisał Zbigniew 
Bujak, jako „konkurowanie cywilizacji europejskiej z nietolerancją 
i zaściankowością”53 .

W zarysowującym się sporze między monopolem a plura-
lizmem Zdzisław Najder, który stał się swoistym rzecznikiem strony 
opowiadającej się za pluralizacją komitetów, argumentował, że 
dzięki temu uda się uniknąć niebezpieczeństwa, że komitety na czele 
z Komitetem Obywatelskim, ale przede wszystkim wojewódzkie 
i terenowe, staną się walcem, który będzie spłaszczał kształty życia 
politycznego. Tymczasem w sytuacji słabości tworzących się partii 
politycznych Komitet Obywatelski powinien zastąpić je w życiu 
politycznym, gdyż zdecydowana większość wyborców nie identy-
fikowała się z żadnymi partiami, ale połowa z nich utożsamiała się 
z „Solidarnością”. Dlatego uważał, że spluralizowany Komitet musi 
to pole zagospodarować, wyręczając partie polityczne, ale nie unie-
możliwiając ich istnienia i stopniowego rozwoju54 . 

Spór o komitety został wyciszony w trakcie kampanii do wybo-
rów samorządowych do rad gmin. Udział w wyborach samorzą-
dowych stanowił bodziec do odrodzenia komitetów i ich dalszego 
istnienia w formie nadal jednolitego i oddolnego ruchu społecznego. 
Ponadto jeszcze na konferencji „Etos Solidarności” powołano Funda-
cję Obywatelską, której zadaniem miało być pozyskiwanie funduszy 

52 Z. Najder, Jaka Polska…, s. 112.
53 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy…, s. 30.
54 Z. Najder, Koalicja – nie monolit, „Rzeczpospolita” 7–8 kwietnia 1990.
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na działania wspierające przemiany społeczno-polityczne w Polsce, 
czego jednym z najlepszych przejawów była decentralizacja i resty-
tucja instytucji samorządu lokalnego, zlikwidowanego przez komu-
nistów w 1950 roku.

Formuła działania komitetów obywatelskich jako w miarę jedno-
litego ruchu społeczno-politycznego zaczęła się wyczerpywać wraz 
z narastaniem walki o władzę w obozie solidarnościowym i ogło-
szoną przez Lecha Wałęsę „wojną na górze”. Po utracie wpływów 
w Komitecie Obywatelskim (w wyniku odwołania przez Lecha 
Wałęsę Henryka Wujca z funkcji sekretarza Komitetu) środowi-
sko określane publicystycznie przez swoich przeciwników jako 
tzw. lewica laicka postanowiło opuścić Komitet i komitety lokalne 
i następnie powołać nowe ugrupowanie Ruch Obywatelski – Akcja 
Demokratyczna, co było też w pewnym sensie odpowiedzią na 
wcześniejsze trochę powstanie Porozumienia Centrum. Powstanie 
tych przeciwstawnych ugrupowań doprowadziło do rozpadu jedno-
litego ruchu solidarnościowego i rozpoczęcia wyodrębniania się 
z niego ugrupowań działających już jako partie polityczne.

4. Komitety obywatelskie jako partia polityczna
Ze względu na spełniane w systemie politycznym funkcje (szerzej 
omówione w rozdziale 4) Komitety Obywatelskie „Solidarność” 
można utożsamiać z partiami politycznymi, chociaż w ich klasycz-
nym zachodnioeuropejskim modelu odwołującym się do podziałów 
socjoekonomicznych. Podobnie jak inne tego typu ugrupowania 
polityczne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej ruch komi-
tetów obywatelskich dążył do przejęcia władzy w państwie, co jest 
istotą partii politycznych55, będąc bardziej podobnym pod względem 
organizacyjnym i programowym do amerykańskich partii politycz-
nych jako machin wyborczych niż hierarchicznie zorganizowanych 
europejskich partii politycznych. W głównym okresie funkcjono-
wania komitetów obywatelskich na początku lat 90. pojawia się też 
określenie „partii-konglomeratów” odwołujących się do wartości 
moralnych jako racji swojego istnienia i działania56. Dlatego w mniej-
szym zakresie można komitety utożsamiać z partiami w wymiarze 

55 W. Jednaka, Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 
1989 roku, Wrocław 1995, s. 116.
56 A. Antoszewski, R. Herbut, W. Jednaka, Partie i systemy partyjne…, 
s. 43 i cit. ibidem G. Schopflin, Post-Communism: Constructing New Democ-
racies in Central Europe, IA 1991, vol. 67 (2).
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organizacyjno-programowym. Komitety były zorganizowane, 
chociaż nie w taki sposób jak partie, często na danym terenie istniały 
bowiem różne komitety, co nie jest możliwe w przypadku struk-
tur terenowych partii. Jednakże można wskazać przykłady partii, 
które mają dosyć luźną strukturę organizacyjną. Rysuje się tu znów 
wspomniane podobieństwo do partii w Stanach Zjednoczonych, czy 
tzw. partii wyborczych, w których przypadku ożywienie działalno-
ści struktur organizacyjnych następuje w obliczu zbliżających się 
wyborów. Programy, z jakimi występowały komitety, także raczej 
nie stanowiły jednolitej deklaracji programowej, jednakże współcze-
śnie również partie polityczne nie przedstawiają często takiej dekla-
racji, a jedynie tezy programowe.

Ważną kwestią związaną z porównywaniem komitetów do partii 
jest problem tego, kogo reprezentowały komitety. Jako instytucja 
wywodząca się z ogólnonarodowego ruchu „Solidarności” reprezen-
tującego całe społeczeństwo wobec autorytarnego reżimu komitety 
powoływały się na to ogólnonarodowe poparcie, i w tym zakre-
sie różniły się od partii politycznych, które pozycjonują się na scenie 
politycznej w oparciu o identyfikację z określoną ideologią czy 
doktryną polityczną. Ale znów spotykamy partie, które również mają 
identyfikację ogólnonarodową (catch-all party) i starają się kiero-
wać swój przekaz do różnych warstw i grup wyborców. Jednocze-
śnie partie starają się pozyskać pewien stały (tzw. żelazny elektorat), 
który stanowi dla partii podstawę stabilizacji poparcia społecznego. 
W działalności komitetów nie uwidoczniła się ta tendencja, bowiem 
odwoływanie się do ludzi, którym bliskie były ideały i etos „Solidar-
ności”, okazało się zbyt nietrwałym spoiwem politycznym. Ryszard 
Herbut zauważał, że „Solidarność” (i jej w dużym stopniu emanacja, 
jaką były komitety obywatelskie) jako fenomen organizacji spełnia-
jącej funkcje partii politycznej nie mógł przetrwać w tej formule na 
pluralistycznej scenie politycznej, ponieważ „proces formowania 
partii politycznej nie następuje w próżni, ale w konkretnym układzie 
stosunków politycznych”57 . 

Jednocześnie w środowisku opozycji demokratycznej, które 
miało decydujący wpływ na funkcjonowanie opozycji i ruchu 
komitetowego, panowała opinia, że partie polityczne nie są dobrym 
narzędziem w trakcie dokonywania nieodzownych i szybkich reform 
politycznych i społeczno-gospodarczych. Pojawiały się głosy, że 

57 R. Herbut, Partie polityczne i system partyjny, w: A. Antoszewski, 
R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 
1998, s. 116. 
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partie są anachroniczne lub że jest jeszcze za wcześnie na podziały 
partyjne, to bowiem osłabiłoby poparcie dla reform i dla dokonującej 
ich ekipy solidarnościowej58 . 

Natomiast w wymiarze funkcjonalnym komitety ze względu 
na spełniane funkcje bliskie były partiom politycznym. W zakre-
sie funkcji reprezentacyjnej komitety były pośrednikiem między 
społeczeństwem a instytucjami państwa i władzy. Komitety z powo-
dzeniem spełniały funkcje wpływania na opinię publiczną poprzez 
prezentowanie programu na poziomie ogólnokrajowym i progra-
mów lokalnych. Szczególnie wyraziste było realizowanie przez 
komitety funkcji wyborczej poprzez uczestnictwo w wyborach, 
chociaż podmiotową i niezależną rolę pełniły tylko w trakcie wybo-
rów parlamentarnych w 1989 roku oraz wyborów samorządowych 
z 1990 roku. Komitety realizowały też funkcje selekcji kandyda-
tów i kadr uczestniczących w sprawowaniu funkcji w instytucjach 
publicznych. Realizacja funkcji rządzenia stała się możliwa dzięki 
skutecznemu realizowaniu przez komitety funkcji wyborczej, szcze-
gólnie w latach 1989–1990. Dzięki sukcesom wyborczym kandydaci 
komitetów znaleźli się parlamencie, a następnie obsadzali urzędy 
wojewodów oraz w samorządach gminnych. Wybory parlamen-
tarne z 1989 roku pozwoliły komitetom obywatelskim uzyskać 
decydujący wpływ na Sejm, a szczególnie Senat, gdzie uzyskali 
99% mandatów. Silna pozycja w parlamencie oraz brak sprzeciwu 
ze strony prezydenta Jaruzelskiego pozwoliły opozycji pod szyldem 
„Solidarności” i komitetów sformować koalicyjny rząd z własnym 
premierem. W następstwie powołania rządu Tadeusza Mazowiec-
kiego członkowie Komitetu Obywatelskiego i komitetów tereno-
wych zasilili kadry administracji rządowej na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim. Następny etap przejmowania władzy przez komi-
tety nastąpił po wyborach samorządowych, w wyniku zwycięstwa 
w nich działacze komitetów obsadzili w przeważającej mierze rady 
gmin miejskich oraz stanowiska w organach wykonawczych samo-
rządu terytorialnego.

Przewaga, jaką komitety uzyskały w wyborach z 1989 i 1990, 
spowodowała, że wobec komitetów zaczęto formułować zarzuty 
o ich nadmiernej dominacji politycznej i chęci przekształcenia się 
w ugrupowanie polityczne wykorzystujące swoją przewagę w rywa-
lizacji z innymi siłami politycznymi59. W ograniczonym zakresie 

58 J. Majcherek, Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989–1999, Kraków 
1997, s. 143.
59 M. Drozdek, Centrum kontra ROAD, Warszawa 1990.
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ta rywalizacja miała miejsce już w trakcie wyborów w 1989 roku, ale 
w szerszym zakresie nastąpiła podczas wyborów w samorządowych, 
gdy kandydatom zgłaszanym przez komitety usiłowały przeciwsta-
wić się inne partie polityczne i lokalne komitety wyborcze. Jednakże 
często największa konkurencja miała miejsce w tych miastach, gdzie 
komitety nie potrafiły uzgodnić wspólnej listy i skłócone środowi-
ska ruchu komitetowego wystawiały konkurencyjne listy kandyda-
tów (Łódź, Piotrków, Konin).

Rywalizowanie z innymi podmiotami utrudniało działaczom 
komitetów twierdzenie, że komitety są apartyjnym ruchem repre-
zentującym tworzące się społeczeństwo obywatelskie. Jednakże 
sprzeczność między chęcią neutralnego reprezentowania całego 
społeczeństwa, a jednocześnie rywalizowania z innymi siłami demo-
kratycznymi rodziła pytania, co do dalszej roli komitetów na scenie 
politycznej. Ta sprzeczność najlepiej ujawniała się właśnie w trakcie 
wyborów, gdy komitety wyłaniały kandydatów na parlamentarzy-
stów, a później radnych spośród siebie. W tym momencie spotykały 
się z zarzutami, że mając roszczenia do reprezentacji całego nieza-
leżnego społeczeństwa, same stają się monopartią, którą pozbawiły 
władzy po wyborach z 1989 roku. Natomiast działacze komitetów 
argumentowali, że komitety jako ruch apartyjny są bardziej demo-
kratyczne od partii, które przy doborze swoich kandydatów ograni-
czają się do swoich członków60. Ponadto konkurencyjność komitetów 
wobec partii politycznych podkreślał niejednokrotnie zakaz wstępu 
do grona komitetu członków partii politycznych. Jednocześnie komi-
tety przy przyjmowaniu członków stosowały sformalizowaną proce-
durę wprowadzania i pozytywnego opiniowania kandydatów przez 
działaczy będących już członkami komitetów, a nowi kandydaci 
wypełniali deklarację członkowską. Procedury te jako żywo przy-
pominały zasady przyjmowania członków w partiach politycznych 
i stowarzyszeniach.

Proces przekształcania się komitetów w organizacje poli-
tyczne rywalizujące z innymi ugrupowaniami politycznymi stawiał 
pod znakiem zapytania ich ponadpolityczny, obywatelski charakter. 
W efekcie wymagało to od komitetów podjęcia zdecydowanej walki 
o własne miejsce na scenie politycznej oraz przyjęcia bardziej wyra-
zistej orientacji politycznej i ograniczenia się do reprezentowania 

60 S. Kowalski, Pierwszy krok…, s. 30.
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określonych segmentów społeczeństwa, a nie jak w 1989 roku jego 
całości61 . 

W środowisku czołowych działaczy komitetów pojawiały się 
postulaty przekształcenia się w partię polityczną. Najpierw takie 
propozycje formułowało środowisko polityczne, które później 
będzie tworzyło ROAD i Unię Demokratyczną. To ono w pierwszym 
okresie miało dominujący wpływ na działanie Komitetu Obywatel-
skiego i komitetów obywatelskich. Dążyło ono do ukształtowania 
na podstawie środowiska komitetów obywatelskich czegoś na kształt 
partii czy ruchu obywatelskiego na rzecz demokracji, jak wyraził 
to w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Henryk Wujec. Podkreślił 
ponadto, że dobrze będzie, jeśli elementy skrajne politycznie znajdą 
się poza ruchem komitetów. Uważał też, że jeśli wybory parlamen-
tarne nie odbędą się szybko po wyborach samorządowych, to takie 
nowe ugrupowanie będzie miało czas na uformowanie własnego 
programu62. Otwarcie o przekształceniu ruchu obywatelskiego 
w partię polityczną wypowiadał się Zbigniew Bujak, który na 
posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego 31 marca 1990 roku mówił, 
że czuje się nieswojo, widząc nowe osoby, gdyż uważa, że coraz 
bardziej jednolity ruch obywatelski będzie rywalizował z innymi 
partiami w wyborach, a tymczasem to istniejące w Komitecie poczu-
cie wspólnej tożsamości zostanie rozmydlone przez obecność przed-
stawicieli innych partii w tym gremium63 .

Natomiast po wyborach prezydenckich w 1990 roku senator Jerzy 
Stępień podczas posiedzenia Komitetu Obywatelskiego 6 stycznia 
1991 roku wysunął postulat, by komitety obywatelskie przekształ-
ciły się w partię polityczną reprezentującą wyborców Lecha Wałęsy, 
a następnie ponowił tę propozycję tydzień później podczas Krajo-
wej Konferencji Komitetów Obywatelskich, która opowiedziała się 
za jak najszybszym rozwiązaniem parlamentu „kontraktowego” 
i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych. Propozycja była 
tym razem bardziej sprecyzowana i o znacznie rozszerzonej formule 
politycznej, gdyż Stępień postulował powołanie jednolitego ugru-
powania pod nazwą Kongresu Obywatelskiego, grupującego komi-
tety obywatelskie oraz partie prawicy i centrum64. Mimo takich 
konkretnych propozycji komitety opowiedziały się za wewnętrznym 

61 Por. J. Wasilewski, Scena polityczna w postkomunistycznej i postsoli-
darnościowej Polsce, w: J. Wasilewski (red.), Konsolidacja elit politycznych 
1991–1993, Warszawa 1994, s. 13–16. 
62 Wywiad z Henrykiem Wujcem, „Gazeta Wyborcza” z 19 marca 1990.
63 Czy polskie piekło?, „Gazeta Wyborcza” z 2 kwietnia 1990.
64 T. Roguski, Wybory z 26 maja, „Rzeczpospolita” 11 lutego 1991.
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pluralizmem i grupowaniem osób o zróżnicowanych poglądach 
politycznych, a w przyjętej na Konferencji uchwale, chociaż wyra-
żono wolę, by komitety wystąpiły w wyborach jako podmioty poli-
tyczne, to decyzję o formie uczestnictwa w wyborach samodzielnie 
czy w koalicjach wyborczych pozostawiały lokalnym komitetom 
w zależności od poglądów swoich członków i sytuacji politycznej 
w regionach65. W treści uchwały uwidoczniła się realna sytuacja 
w ruchu komitetów obywatelskich, których działacze byli „rozpar-
celowywani” już przez różne partie polityczne. Często komitety 
były już wprost porozumieniami partii i ugrupowań politycznych, 
jak np. Łódzkie Porozumienie Obywatelskie, w skład którego 
wchodziło około 30 organizacji, m.in. NSZZ „Solidarność”, NSZZ 
„S” Rolników Indywidualnych, ZChN, KPN, ChDSP, KIK, a nawet 
partia Zielonych. Komitety jako porozumienia partyjne nie były 
jednakże częstym wariantem funkcjonowania struktur lokalnych 
komitetów, ponadto krytykowanym przez zwolenników tzw. opcji 
obywatelskiej66 . 

Kolejne próby przekształcania komitetów w partię polityczną 
czy ruch polityczny przypominający partię nie powiodły się. 
Jednakże komitety ewoluowały w kierunku centroprawicowej strony 
sceny politycznej, i ostatecznie najwięcej komitetów przyciągnęły do 
siebie partie Porozumienie Centrum i Zjednoczenie Chrześcijańsko-
-Narodowe. Próby stworzenia na bazie komitetów ugrupowania poli-
tycznego podjęto także w środowisku zbliżonym do rządu premiera 
Jana Olszewskiego. Jan Olszewski sam wywodzący się z Komitetu 
Obywatelskiego, a skonfliktowany ówcześnie z Jarosławem Olszew-
skim i PC podjął starania o stworzenie własnego zaplecza poli-
tycznego w oparciu o komitety, ale próby te nie doszły do skutku 
w związku z odwołaniem rządu 4 czerwca 1992 roku.

Ponadto w pewnym sensie komitety odgrywały rolę „partii 
lokalnych”, biorąc udział w wyborach samorządowych, najpierw 
samodzielnie w 1990 roku, a w kolejnych wyborach w koalicjach 
z zaprzyjaźnionymi ugrupowaniami politycznymi67 .

 
 
 

65 Uchwała Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich, Z. Rykowski, 
Narodziny demokratycznego systemu władzy…, s. 46.
66 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 23.
67 Rozmowa autora z Jerzym Stępniem przeprowadzona w dniu 4 maja 
1993 roku.



Rozdział III. 

Instytucjonalizacja komitetów 
obywatelskich

1. Prawne formy regulacji działalności komitetów 
obywatelskich
Komitet Obywatelski i tworzące się samorzutnie lokalne i regio-
nalne komitety rozpoczynały działalność w okresie istnienia jesz-
cze pełnej kontroli totalitarnej władzy nad wszelkimi przejawami 
niezależnej aktywności społeczeństwa. Tworzenie niezależnych 
organizacji musiało być nadal koncesjonowane przez władze. 
Pierwsza sygnalna rozmowa Lecha Wałęsy z Kiszczakiem na 
temat okrągłego stołu odbyła się 31 sierpnia 1988 roku, co stało 
się impulsem do późniejszego tworzenia komitetów obywatelskich 
przy milczącej akceptacji władz. Od tej pory władze musiały tole-
rować powstawanie jawnych struktur, jeśli rozpoczęły rozmowy 
z opozycją, jedynie czasami odbywały się przesłuchania działaczy 
„Solidarności”, którzy zaangażowali się w tworzenie komitetów, 
ale nie miały one charakteru represyjnego. Działacze opozycji soli-
darnościowej podzielili się na tych, którzy nadal nielegalnie odbu-
dowywali struktury związkowe „Solidarności” oraz tych, którzy 
się zdekonspirowali lub wyszli z więzienia i zaangażowali się 
w działania legalne, m.in. w komitety obywatelskie1 . 

Podstawę działania Komitetu Obywatelskiego przy Przewodni-
czącym „Solidarności” stanowił nieformalny regulamin przygoto-
wany z inicjatywy sekretarza Komitetu Henryka Wujca. Do jego 
sporządzenia został on zobowiązany podczas pierwszego posiedze-
nia Komitetu 18 grudnia 1988 roku. W styczniu 1989 roku regulamin 
nie został jednakże formalnie przyjęty na posiedzeniu Komitetu 
Obywatelskiego. Brak przyjęcia wewnętrznego aktu regulującego 

1 Rozmowa z Henrykiem Wujcem…
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pracę Komitetu wpłynął na późniejsze problemy w funkcjonowa-
niu Komitetu, m.in. związane z niejasnymi zasadami przyjmowa-
nia nowych członków oraz oskarżeniami o manipulacje. Komitet 
Obywatelski działał na zasadzie gremium ad hoc, a jedynie pewną 
formą instytucjonalizacji było powołanie komisji i grup roboczych.

Według relacji Henryka Wujca, ówczesny brak akceptacji władz 
dla istnienia „Solidarności” spowodował, że w momencie rozpo-
częcia obrad okrągłego stołu sekretarz Komitetu Obywatelskiego 
stał się sekretarzem Komitetu Organizacyjnego przy Lechu Wałę-
sie ds. Okrągłego Stołu2 . 

Po zakończeniu obrad okrągłego stołu, których jednym z głów-
nych ustaleń było przeprowadzenie wyborów kontraktowych do 
Sejmu i w pełni demokratycznych do Senatu, Komitet przy Prze-
wodniczącym „Solidarności” przekształcił się w Komitet Obywa-
telski „Solidarność”, by przy aprobacie KKW „Solidarność” objąć 
patronat nad tworzącymi się jako komitety wyborcze regionalnymi 
i lokalnymi komitetami obywatelskimi. Przepisy ordynacji zapew-
niały komitetom osobowość prawną, z czym wiązała się możliwość 
założenia własnego konta na potrzeby kampanii wyborczej. Nato-
miast w ordynacji do wyborów samorządowych komitety wymie-
nione zostały jako podmioty wyborcze obok partii politycznych 
oraz grup obywateli, korzystając z formuły, że kandydatów mogą 
zgłaszać naczelne i wojewódzkie władze organizacji społecznych 
i zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, potwierdzające zgło-
szenie co najmniej 3 tys. podpisów wyborców, a także grupy co 
najmniej 3 tys. wyborców z danego okręgu3 .

Zmiany, jakie zaszły w ciągu 1990 roku w składzie i formule poli-
tycznej Komitetu Obywatelskiego, wymagały pewnego uporząd-
kowania. Według przygotowanego przez komisję regulaminową 
i uchwalonego w październiku 1990 roku regulaminu, Komitet 
w zmienionej nazwie jako Komitet Obywatelski przy Lechu Wałę-
sie stanowić miał pluralistyczną reprezentację ugrupowań politycz-
nych wywodzących się z dawnej opozycji, a w szczególności tych 
wywodzących się z jej solidarnościowego nurtu. Miał być insty-
tucją o doradczym i opiniodawczym charakterze, przyjmującą 
stanowiska w sprawach o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa 
i państwa. Komitet miał być także miejscem dyskusji i uzgadniania 

2 Ibidem. Według Wujca ta dosyć zabawna nazwa, którą nawet uwidocz-
niono na pieczątce, stała się „matką” wszystkich innych pieczątek w okresie 
legalizowania „Solidarności”.
3 Art. 41 Ordynacji wyborczej do Sejmu PRL, Dz.U. 1989 nr 19, poz. 102.
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stanowisk różnych reprezentowanych w nim ugrupowań poli-
tycznych, które następnie były adresowane do parlamentu, rządu 
i innych instytucji państwowych oraz do opinii publicznej. Komitet 
współpracować miał z terenowymi komitetami bez uprawnień do 
podejmowania decyzji w ich imieniu.

Uregulowano także sposób powoływania i odwoływania człon-
ków Komitetu, na co decydujący wpływ posiadał Lech Wałęsa. 
Na wniosek patrona miano powoływać Prezydium Komitetu skła-
dające się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, 
skarbnika i sekretarza. Zadaniem Prezydium było kierowanie 
pracami Komitetu oraz prowadzenie jego posiedzeń. W składzie 
Prezydium znaleźli się Zdzisław Najder – przewodniczący, Jan 
Olszewski i Jacek Kurczewski – wiceprzewodniczący, Wiesław 
Chrzanowski – skarbnik, Wojciech Włodarczyk – sekretarz. Zada-
niem Prezydium Komitetu było bieżące kierowanie i prowadzenie 
posiedzeń plenarnych Komitetu. Ponadto Komitet mógł powoły-
wać komisje problemowe. Zgodnie z obowiązującym regulami-
nem Komitet mógł być rozwiązany przez Lecha Wałęsę lub mocą 
własnej uchwały podjętej większością 2/3 głosów4 . 

Natomiast instytucjonalizacja prawna Krajowej Konferencji 
Komitetów Obywatelskich nastąpiła we wrześniu 1990 roku, gdy 
uchwalono jej regulamin. Na jego podstawie w pracach i posiedze-
niach Konferencji mieli brać udział mandatariusze wojewódzkich 
komitetów obywatelskich, które z kolei grupowały gminne, miej-
skie lub dzielnicowe komitety z danego województwa. Lokalne 
komitety obywatelskie już od początku swojej działalności często 
funkcjonowały na podstawie własnych regulaminów wewnętrznych 
lub statutów tych komitetów, które funkcjonowały jako zarejestro-
wane stowarzyszenia. Te komitety, które nie dysponowały osobo-
wością prawną, korzystały w tym zakresie z osobowości prawnej 
„Solidarności”5. Regulaminy i statuty określały cele i sposoby 
działania komitetów, w tym zasady przyjmowania członków oraz 
ich prawa i obowiązki. Regulowano także kompetencje organów 
wewnętrznych komitetów i ich zasady finansowania6 . 

Działalność komitetów obywatelskich pozostawała poza wymo-
gami uchwalonej jeszcze w 1988 roku ustawy Prawo o Stowarzysze-
niach. Komitetów nie objęła także swoimi przepisami uchwalona 

4 Rozmowa z Henrykiem Wujcem…
5 J. Dehnel-Szyc, J. Stachura, Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 
1991, s. 31.
6 Por. statut Komitetu Obywatelskiego na Woli w Warszawie.
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w lipcu 1990 roku ustawa o partiach politycznych. Przyjęcie ustawy 
zostało jednakże krytycznie ocenione przez Komisję Polityczną 
Komitetu Obywatelskiego, co wiązało się już z dominacją przed-
stawicieli różnych ugrupowań w składzie Komitetu. Paradoksalnie 
wystąpiono przeciwko uregulowaniu korzystnemu dla komitetów, 
czyli uregulowaniu zakazującemu partiom politycznym korzysta-
nia z zagranicznej pomocy finansowej, które nie dotyczyło komite-
tów. Argumentowano, że przepisy zawarte w ustawie zmierzają do 
hamowania rozwoju nowych ugrupowań politycznych7 . 

Ważnym zagadnieniem w działalności komitetów obywa-
telskich była kwestia wewnętrznej legitymizacji, szczególnie 
korzystania z nazwy i symbolu „Solidarności”. Przed wyborami 
z czerwca 1989 roku kwestia korzystania z „solidarycy” w nazwie 
miała kluczowe znaczenie dla rozpoznawalności przez wyborców 
kandydatów KO i legitymizacji ich działalności. Komitet, który nie 
uzyskał prawa do tzw. eski, tracił rację bytu i rozpadał się albo 
był uznawany za złożony z ludzi powiązanych z ówczesną władzą, 
bowiem tworzenie takich „wydmuszek” było formą zwalczania 
działalności komitetów i ich działaczy, w jaką zaangażowana została 
Służba Bezpieczeństwa8. Również w trakcie wyborów samorządo-
wych posiadanie „eski” miało nadal duże znaczenie dla zwycię-
stwa wyborczego kandydatów komitetów. Często zdarzało się, że 
prawem do posługiwania znakiem rozpoznawczym „Solidarności” 
przez komitety lokalne dysponowały komitety wojewódzkie lub 
dzielnicowe w większych miastach. Było to powodem manipulacji 
i konfliktów oraz dezawuowania tych komitetów gminnych, które 
prowadziły inną politykę lub proponowały kandydatów na radnych 
innych niż chciała „komitetowa góra”9 .

Ważnym momentem była decyzja z czerwca 1989 roku o rozwią-
zaniu wojewódzkich komitetów obywatelskich, gdyż jej efektem 
była decentralizacja i wzmocnienie znaczenia komitetów lokal-
nych. Ponadto często komitety nie rezygnując z nazwy, zaczęły 
poszukiwać innego oparcia niż lokalne struktury „Solidarności”. 
W wielu miejscowościach, jak np. w Koninie, doszło do zerwa-
nia przez miejscowy komitet obywatelski współpracy z Zarządem 
Regionu „Solidarności”. Często „Solidarność” tworzyła konku-
rencyjną sieć komitetów obywatelskich w terenie. Jednocześnie 

7 „Życie Warszawy” z 22. 08.1990.
8 I. Słodkowska, Komitety…, s. 102.
9 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 58.



78 Leszek Graniszewski

działacze związkowi obawiali się istnienia konkurencyjnych orga-
nizacji używających w nazwie słowa „Solidarność”10 . 

Istotnym zagadnieniem było regulowanie zasad członkostwa 
w komitetach i weryfikowanie osób przystępujących, by uchronić 
się przed infiltracją służb będących nadal pod nadzorem władz 
komunistycznych. Wprowadzano sformalizowane kryteria przyj-
mowania nowych członków. Najczęściej przynależności do komite-
tów zakazywano byłym członkom PZPR, lub tak jak np. w Kielcach 
dopuszczano udział byłych członków partii komunistycznej, ale 
pod warunkiem, że opuścili PZPR po 13 grudnia 1981 roku. Zakaz 
przynależności dotyczył funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
i Służby Bezpieczeństwa oraz członków tzw. nomenklatury.

Częstym sposobem legitymizowania komitetów obywatelskich 
były wybory przeprowadzane podczas otwartych zebrań mieszkań-
ców danej miejscowości lub całej gminy, w których uczestniczyły 
osoby biorące udział w działalności komitetu, a podczas których 
wybierano władze danego komitetu i uchwalano statut lub regula-
min jego działalności. 

2. Struktura organizacyjna Komitetu Obywatelskiego 
i komitetów obywatelskich
Podstawą ruchu komitetów obywatelskich był ukonstytuowany 
18 grudnia 1988 roku Komitet Obywatelski przy Przewodniczą-
cym NSZZ „Solidarność” jako ciało doradcze Lecha Wałęsy. 
W trakcie swojego istnienia kilkukrotnie zmieniał swoją nazwę 
i skład. W związku z wyborami parlamentarnymi w dniu 8 kwiet-
nia 1989 roku przyjął nazwę Komitet Obywatelski „Solidarność”, 
tak aby mógł być znakiem rozpoznawczym dla kandydatów opozy-
cji solidarnościowej startujących z list komitetów obywatelskich. 
Po wyborach 22 czerwca 1989 roku powrócono do poprzedniej 
nazwy. Początkowo Komitet zbierał się w podziemiach kościoła 
przy ul. Żytniej w Warszawie, a następnie w pałacyku Sobańskich 
przy Alejach Ujazdowskich 13. W skład Komitetu Obywatelskiego 
weszło wiele osób będących uznanymi autorytetami życia publicz-
nego, społecznego, naukowego i kulturalnego (m.in. Andrzej 
Wajda, Jan Olszewski, Wiktor Woroszylski, Bronisław Geremek, 
Wiesław Chrzanowski, Gustaw Holoubek, Ryszard Kapuściński, 
Stefan Kisielewski, ks. Jan Zieja, ks. Józef Tischner). Do grudnia 

10 J. Karpiński, Trzecia niepodległość…, s. 62.
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1989 roku w skład Komitetu weszły 152 osoby. Do końca istnienia 
Komitetu gremium to osiągnęło maksymalnie liczbę 218 osób11, 
jednakże w związku z występowaniem niektórych osób z jego 
składu liczebność Komitetu fluktuowała. 

Od 1990 roku wraz z narastającą polaryzacją w obozie solidar-
nościowym, w składzie i kierunkach działalności Komitetu Obywa-
telskiego następowały zmiany polityczne, a wraz z nimi zmiany 
organizacyjne. W lutym 1990 roku pracami Komitetu zaczął 
kierować Zdzisław Najder, któremu powierzono przewodniczenie 
Komitetowi, natomiast w czerwcu Lech Wałęsa odwołał dotych-
czasowego sekretarza Henryka Wujca. W efekcie tych zmian poli-
tycznych i organizacyjnych nastąpiło poszerzenie składu Komitetu 
o przedstawicieli antykomunistycznych ugrupowań politycznych. 

Nowy regulamin Komitetu przyjęty 27 października 
1990 roku wprowadzał nową nazwę gremium – Komitet Obywa-
telski przy Lechu Wałęsie oraz przewidywał powołanie nowego 
organu wewnętrznego – Prezydium. W trakcie kampanii prezy-
denckiej Lech Wałęsa i jego zwolennicy dążyli do przekształcenia 
Komitetu w gremium popierające jego kandydaturę w wyborach, 
jednakże sprzeciwił się temu dążeniu Zdzisław Najder, wskazu-
jąc, że w gronie Komitetu znajdują się także zwolennicy innych 
kandydatów, a nawet sami kandydaci na prezydenta jak Roman 
Bartoszcze, a ponadto byłoby to zanegowanie procesu pluralizacji 
Komitetu, jaka miała miejsce od początku 1990 roku12. Po zwycię-
stwie w wyborach prezydenckich Lech Wałęsa zmienił swoje 
nastawienie, co do dalszej współpracy z Komitetem. Na posie-
dzeniu Komitetu w styczniu 1991 roku zwrócił się do członków 
(w formie listu odczytanego w trakcie posiedzenia) z propozycją 
zwołania w najbliższym czasie ostatniego uroczystego spotkania. 
Większość zebranych nie poparła wniosku prezydenta i opowie-
działa się za kontynuowaniem działalności oraz zmianą nazwy na 
Krajowy Komitet Obywatelski. Ostatecznie także Lech Wałęsa nie 
podtrzymywał postulatu likwidacji Komitetu, lecz zasugerował 
zmianę jego nazwy. W efekcie przyjęto zmianę nazwy na Krajowy 
Komitet Obywatelski (KKO) na posiedzeniu Komitetu w lutym 
1991 roku. Na posiedzeniu tym poszerzono także skład Prezydium, 
którego nowymi członkami zostali Zbigniew Romaszewski, Stefan 
Kurowski i Jerzy Stępień13 .

11 I. Słomkowska, Komitety…, s. 457–468.
12 Z. Najder, Jaka Polska…, s. 156, 158.
13 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 229.
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W nowej formule organizacyjnej Komitet funkcjonował jeszcze 
niespełna rok i 10 listopada 1991 roku odbyło się ostatnie spotka-
nie KKO. Na spotkaniu tym Zdzisław Najder zaproponował, aby 
w związku z wyczerpaniem się formuły Komitetu zakończyć 
działalność i przekształcić KKO w Radę Programową Instytutu 
Obywatelskiego. Zadaniem Instytutu miało być kształtowanie 
świadomości obywatelskiej oraz pomoc w formowaniu demokra-
tycznych instytucji w Polsce. W wyniku przeprowadzonego kore-
spondencyjnego głosowania większość członków opowiedziała 
się za przekształceniem Komitetu14. KKO upoważnił Prezydium 
do dokonania wszystkich czynności formalnych, potrzebnych do 
prawnego zarejestrowania Instytutu, który miał być organizacją 
społeczną działającą jako stowarzyszenie, a wyłonioną ze składu 
Komitetu Obywatelskiego i powołaną do kontynuowania i rozwi-
jania działań Komitetu oraz realizacji jego regulaminowych zadań 
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i skład personalny15 . 

3. Struktury organizacyjne lokalnych i regionalnych 
komitetów obywatelskich
Tworzący się ruch komitetów obywatelskich nigdy nie został 
formalnie podporządkowany Krajowemu Komitetowi Obywatel-
skiemu. Mimo podejmowanych zabiegów stosunki między tymi 
dwoma instytucjami polegały na pełnej wzajemnej niezależności 
i swobodzie. Komitet Obywatelski, który posiadał rozbudowany 
sekretariat i biuro, jedynie koordynował działalność oraz udzielał 
pomocy materialnej i finansowej regionalnym i lokalnym komi-
tetom obywatelskim. Uwidoczniło się to szczególnie podczas 
kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 1989 roku 
oraz wyborów samorządowych w 1990 roku. Po zakończeniu 
obrad okrągłego stołu przy Komitecie Obywatelskim powołany 
został Zespół do spraw Współpracy z Regionami, który miał 
zająć się koordynacją kampanii wyborczej prowadzonej przez 
komitety wyborcze komitetów obywatelskich w całym kraju. 
Zespół poprzez 49 łączników (koordynatorów) utrzymywał stałą 
łączność z wojewódzkimi strukturami komitetów obywatelskich. 
Komitet Obywatelski zapewniał komitetom pomoc organizacyjną, 
a poprzez swoich łączników wymianę informacji i doświadczeń 

14 Uchwała o przekształceniu Komitetu Obywatelskiego. Dokumenty 
Instytutu Obywatelskiego.
15 Dokumenty Instytutu Obywatelskiego.
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w prowadzeniu kampanii wyborczej. W ramach Zespołu do spraw 
Współpracy z Regionami powołano kilka sekcji tematycznych. 
Najważniejsza była sekcja samorządowa, która podjęła prace nad 
przygotowaniem do wyborów samorządowych. Sekcja informa-
cji zapewniała swobodny i kompleksowy przepływ informacji 
z centrum do terenu i na odwrót oraz gromadziła dane dotyczące 
pracy komitetów, ich działaczy oraz kandydatów w wyborach. 
Sekcja inicjatyw gospodarczych udzielała porad i pomocy niezbęd-
nej do podejmowania działalności gospodarczej. Sekcja kontaktów 
zagranicznych zajmowała się nawiązywaniem współpracy zagra-
nicznej przez komitety obywatelskie. Oprócz sekcji tematycznych 
funkcjonowały komisje problemowe wypracowujące stanowiska 
dotyczące różnych zagadnień życia politycznego, społeczno-go-
spodarczego oraz kulturalnego16 .

Komitety obywatelskie konstytuowały się poza normami wyni-
kającymi z dotychczasowego systemu politycznego i prawnego 
PRL, czy nawet w opozycji do niego, dlatego ich pozycja wobec 
zastanego systemu była wyraźnie określona. Poza tym systemem 
na obszarze Polski, na którym powstawały komitety, kształtował 
się nowy system swoistego „pospolitego ruszenia” lub narodowej 
konfederacji nawiązujący w pewnym wymiarze do wzorów znanych 
jeszcze z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów17. Jednakże 
to lokalne i regionalne „pospolite ruszenie” było koordynowane 
przez organizatorską aktywność sekretariatu Komitetu Obywatel-
skiego. Podczas zorganizowanej 10 grudnia 1989 roku konferencji 
„Etos Solidarności” zapoczątkowano cykl spotkań przedstawicieli 
komitetów w terenie i pracowników Biur Poselsko-Senatorskich 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Organizowanie tych 
spotkań dało impuls do odtwarzania struktur komitetów obywa-
telskich na poziomie województw18. Rozwój ruchu obywatelskiego 
wspierać miała powołana podczas konferencji „Etos Solidarności” 
przez Lecha Wałęsę Fundacja Obywatelska19 .

Wojewódzkie komitety obywatelskie w przeważającej mierze 
powstawały wokół Regionów NSZZ „Solidarność”, gdyż często ich 
powstawanie odbywało się równolegle do procesu odtwarzania się 
struktur „Solidarności”. Pierwszoplanowa rola związku była oczy-
wista dla większości działaczy komitetów, a także to, że inicjatywa 

16 „Informator Parlamentarny Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego”.
17 J. Stępień, Komitety obywatelskie. Współczesne konfederacje, w: XX lat 
Ruchu Komitetów Obywatelskich…, s. 7–9.
18 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 12.
19 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy…
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w tym zakresie najczęściej należała do Zarządów Regionów „Soli-
darności”. Pozostając pod parasolem „Solidarności”, komitety 
korzystały z jego struktur organizacyjnych, zasobów kadrowych 
i finansowych, chociaż jednocześnie prowadziło to do uzależnie-
nia politycznego od „Solidarności”. Komitety obywatelskie były 
dodatkowym narzędziem politycznym z ręku regionalnych struk-
tur „Solidarności”. Często układ ten był zogniskowany wokół 
wielkich zakładów przemysłowych w miastach. Zmianę takiego 
modelu organizacyjnego wymusiły dopiero potrzeby kampanii 
przed wyborami samorządowymi w maju 1990 roku, która wyma-
gała stworzenia bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej 
komitetów obywatelskich20. Stopniowa zmiana tej struktury orga-
nizacyjnej była możliwa poprzez kooptacje nowych członków do 
komitetów obywatelskich z grona działaczy komitetów lokalnych. 
Wejście reprezentantów tych komitetów do struktur wojewódzkich, 
wzmocniło je, ponieważ dało im oparcie w terenie. Oprócz działa-
czy „Solidarności” i „Solidarności” Rolników Indywidualnych do 
komitetów trafiali działacze Klubów Inteligencji Katolickiej, a np. 
w Przemyślu w składzie wojewódzkiego komitetu obywatelskiego 
znalazł się przedstawiciel kurii biskupiej21 .

Struktura terytorialna komitetów obywatelskich tworzyła się 
w poszczególnych województwach dwoma drogami. Tam gdzie 
wojewódzki komitet obywatelski się nie rozwiązał po wyborach 
czerwcowych z 1989 roku, rozwój organizacyjny następował w dół 
aż do poziomu gmin i osiedli. Z kolei tam gdzie wcześniej komi-
tet na szczeblu wojewódzkim uległ rozwiązaniu, istniejące komi-
tety gminne i miejskie postanawiały najczęściej utworzyć wspólną 
strukturę na poziomie województwa. Na tym szczeblu powstawały 
komitety obywatelskie jako: federacje, porozumienia, rady czy 
konfederacje. Popularność takich nazw wskazywała na intencje ich 
twórców, aby powoływane ciała nie miały uprawnień władczych 
wobec komitetów lokalnych. Obawy przed odgórną manipula-
cją stawały się czynnikiem blokującym delegacje władzy często 
nawet na bardzo niskim szczeblu. Zdarzało się, że przyjeżdżający 
delegaci byli niczym posłowie sejmikowi z czasów I Rzeczypospo-
litej zaopatrzani w szczegółowe instrukcje, poza które nie mogli 
wykroczyć. Terytorialny charakter komitetów znajdował wyraz 
w nazwach (np. Komitet Obywatelski Podkarpacia, Ruch Obywa-
telski Śląska Opolskiego). 

20 Ibidem, s. 13.
21 Ibidem, s. 15.
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Regionalizacja komitetów przyczyniała się zarówno do wzmac-
niania struktur wojewódzkich, jak i prowadziła do dezintegracji 
komitetów w niektórych województwach, np. w województwie 
wrocławskim ze struktur wojewódzkich wyodrębnił się Komi-
tet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Do podziałów przyczyniało się 
także to, że struktury wojewódzkie nie uwzględniały wielkości 
miejscowości, w których działały komitety, przez co komitety 
z większych miast czuły się niedoreprezentowane we władzach 
struktur wojewódzkich. Z tego powodu poza strukturami woje-
wódzkimi pozostawał Krakowski Komitet Obywatelski, komitety 
z Przemyśla i Jarosławia pozostawały w opozycji do komitetów 
obywatelskich województwa przemyskiego.

W dużych miastach oprócz struktur wojewódzkich i miejskich 
powstawały też komitety w dzielnicach, w ramach których powsta-
wały osiedlowe, a nawet blokowe komitety obywatelskie. Tworzyły 
się one szczególnie przed wyborami samorządowymi, których 
specyfika wymagała aktywizowania społeczności żyjących nawet 
w najmniejszych wspólnotach terytorialnych. Komitety obywatel-
skie w terenie były z reguły apartyjne, ale istniały też komitety 
działające jako porozumienia kilku partii politycznych, jak np. 
Łódzkie Porozumienie Obywatelskie22 .

W komitetach zwracano uwagę na przestrzeganie demokracji 
wewnętrznej. Kierowanie pracami komitetów powierzano prze-
wodniczącemu, prezydium i sekretariatowi. W trakcie posie-
dzeń dbano o sporządzanie protokołów obrad, a często tworzono 
nawet regulaminy obrad, zapewniając możliwość wyrażania 
swoich poglądów i opinii przez wszystkich uczestników. Jako orga-
nizacje ogólnopolskie, ale nie scentralizowane, komitety nie miały 
jednolitych struktur, ale każdy z komitetów był sformalizowany, 
a jednocześnie dbano o demokratyczne kształtowanie struktur 
wyższego szczebla23. Jako organy o uprawnieniach decyzyjnych 
i kontrolnych występowały w komitetach obywatelskich klasyczne 
organy wewnętrzne, jak Zarząd czy Komisja Rewizyjna. 

Po przekształceniu się Krajowego Komitetu Obywatelskiego 
w Instytut Obywatelski nadal istniejące struktury terenowe 
komitetów obywatelskich postanowiły powołać w paździer-
niku 1992 roku Krajową Konferencję Komitetów Obywatelskich 
(KKKO) jako związek stowarzyszeń (na szczeblu wojewódzkim 
i regionalnym) działający w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. 

22 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 101.
23 http://dokumenty–przełomu.pl [dostęp z 12 stycznia 2022 r.].
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Mimo ukonstytuowania się w formie stowarzyszenia KKKO nadal 
podkreślała swój solidarnościowy i niepodległościowy rodowód, 
wskazując w deklaracji założycielskiej na inspirację w swojej 
działalności chrześcijańskimi zasadami moralnymi oraz odwo-
łując się do demokracji jako podstawy sprawowania władzy 
i funkcjonowania w życiu publicznym. Komitety skupione nadal 
w KKKO wyrażały wolę dalszego angażowania się we wspiera-
nie transformacji ustrojowej w Polsce, a szczególnie w debatę nad 
założeniami i rozwiązaniami przyszłej nowej konstytucji. Chciały 
brać udział w urzeczywistnianiu systemu ochrony praw człowieka 
i obywatela oraz angażować się w ochronę polskiej rodziny i prze-
kształcenia systemu gospodarczego w kierunku społecznej gospo-
darki rynkowej.

Zgodnie z wcześniejszymi dokonaniami wyrażały wolę umac-
niania systemu samorządu terytorialnego, upatrując w procesach 
decentralizacji państwa najskuteczniejsze narzędzie jego rozwoju. 
Komitety miały działać też na rzecz odrodzenia prawdziwej spół-
dzielczości, która miała w Polsce ogromne tradycje i osiągnięcia. 
Komitety chciały wnieść swój wkład w kształtowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce poprzez inspirowanie powstawa-
nia różnego rodzaju stowarzyszeń społecznych i kulturalnych. 
Komitety zaakceptowały realia systemu politycznego i postanowiły 
nie konkurować z partiami politycznymi w procesach sprawowania 
władzy szczególnie na poziomie centralnym, ale wskazywały, że 
zdrowe życie publiczne w Polsce wymaga istnienia wielu podmio-
tów społecznej aktywności. Dlatego istniejący nadal ruch obywa-
telski miał ambicje być nadal istotnym elementem i dopełnieniem 
dojrzewającej dopiero polskiej demokracji przede wszystkim na 
poziomie lokalnym i regionalnym. Komitety nie odmawiały prawa 
uczestnictwa w strukturach komitetów członkom partii politycz-
nych o solidarnościowym i niepodległościowym charakterze. 
Zdecydowanie przeciwstawiały się natomiast podporządkowaniu 
komitetów partiom politycznym, co miało miejsce w trakcie wybo-
rów parlamentarnych w 1991 roku. Przedstawiciele Konferencji 
wyrażali przekonanie, że kilkuletni okres istnienia komitetów 
dowiódł sensowności ich dalszego istnienia i działania24 . 

Struktury komitetów obywatelskich funkcjonowały nadal 
w 21 województwach. Najsilniejsze z nich znajdowały się w Krako-
wie, Płocku, Kielcach, Katowicach, Łomży, Ostrołęce i Zamo-
ściu. Przed wyborami parlamentarnymi w 1993 roku komitety 

24 Deklaracja ideowa Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich.
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zaangażowały się w akcję obywatelską skierowaną przeciwko 
przyjętej przez parlament proporcjonalnej ordynacji wyborczej 
i dążyły do zorganizowania w tej sprawie ogólnokrajowego refe-
rendum. Komitety skupione w Konferencji postanowiły jednakże 
uczestniczyć w wyborach jedynie na poziomie lokalnym, samo-
dzielnie lub w koalicjach z bliskimi ideowo i politycznie partiami 
lub organizacjami społecznymi25 .

4. Źródła finansowania komitetów obywatelskich 
Według Henryka Wujca, sekretarza Komitetu Obywatelskiego, 
w początkowym okresie istnienia Komitetu Obywatelskiego 
finasowanie jego działalności nie stanowiło żadnego problemu. 
Spotkania Komitetu odbywały w kościołach. Uczestnicy spotkań 
nie otrzymywali zwrotu kosztów podróży, a na plebanii zawsze 
udawało się ugotować zupę dla uczestników spotkania26 .

Problem finasowania działalności Komitetu Obywatelskiego 
i komitetów w terenie pojawił się w obliczu kampanii wyborczej do 
Sejmu i Senatu w 1989 roku. W pierwszej kolejności wykorzystano 
środki finansowe posiadane z czasów działalności podziemnych 
struktur „Solidarności”, które przeznaczono na kampanię wybor-
czą. Ponadto rozprowadzano „cegiełki” wyborcze, część pieniędzy 
z nich uzyskanych przekazywana była do dyspozycji Komitetu 
Obywatelskiego, a reszta zostawała w gestii lokalnych komitetów. 
Czas przełomu ustrojowego i atmosfera panująca w czasie kampa-
nii z 1989 roku spowodowały, że ilość pieniędzy pozyskanych ze 
sprzedaży cegiełek była znacząca, gdyż kupowanie ich było prze-
jawem swoistego patriotyzmu i pomocy dla opozycji. W wyborach 
samorządowych w 1990 roku sprzedaż cegiełek szła już o wiele 
gorzej.

Źródłami funduszy dla opozycji były też pieniądze 
przekazywane przez Polonię amerykańską i kanadyjską. Przed 
wyborami samorządowymi otrzymano 531 mln złotych, które 
zostały rozdzielone pomiędzy komitety w poszczególnych 
województwach. Pieniądze te mogły być wydatkowane na dowolny 
cel związany z kampanią i działalnością komitetów obywatelskich. 
Jednakże największą pomoc uzyskały komitety od amerykańskiego 
Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji (NED). Z Funduszu 
na potrzeby polskiej opozycji miało być wyasygnowane 676 tys. 

25 Rozmowa autora z Jerzym Stępniem…
26 Rozmowa z Henrykiem Wujcem…
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dolarów, które miały być przekazane w czterech ratach, jednakże 
zostały przekazane tylko dwie pierwsze w wysokości 338 tys. dola-
rów. Na komitety terenowe przypadło 238 tys., natomiast 100 tys. 
dolarów otrzymał Komitet Obywatelski i jego sekretariat. Ze środ-
ków tych każdy wojewódzki komitet obywatelski otrzymał 36 mln 
złotych. Resztę środków podzielono proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców województwa (poszczególne województwa uzyskały 
od 40 do 85 mln złotych). Następnie pieniądze te zostały przezna-
czone na działalność komitetów lokalnych, nie mogły być jednakże 
wykorzystane bezpośrednio na cele kampanii wyborczej. Dlatego 
też były przeznaczane na opłaty za czynsz wynajmowanych przez 
komitety lokali, podatki, sprzęt biurowy, transport, opłaty pocz-
towe, podróże działaczy komitetów, druk materiałów, papier27 . 

Oprócz pieniędzy przychodziła pomoc materialna w postaci 
sprzętu biurowego (faksy, maszyny do pisania, komputery). Przed 
wyborami samorządowymi pomoc uzyskała niezależna prasa 
lokalna związana z komitetami. Otrzymano na ten cel 50 tys. 
dolarów z amerykańskiego German Marshall Fund i Fundacji 
Batorego. Przyznano 44 stypendia po 500 dolarów dla pism lokal-
nych, które przedstawiły swoje osiągnięcia i kalkulacje kosztów 
wydawniczych28 .

Zagospodarowaniem i rozdysponowaniem funduszy z NED 
miała się zająć powołana Fundacja Obywatelska z kapitałem 
10 mln złotych. Nadzór nad Fundacją miał sprawować minister 
ds. kontaktów Aleksander Hall. Powołanie fundacji umożliwiło 
omijanie trudności terenowych. Za swój główny cel fundacja uznała 
wspomaganie komitetów obywatelskich oraz lokalnych inicjatyw 
samopomocowych i gospodarczych. Komitety miały inicjować 
powstawanie terenowych oddziałów fundacji. Organami fundacji 
była Rada pod przewodnictwem B. Geremka i Zarząd, którego 
prezesem został Henryk Wujec29. Jednakże w lipcu 1990 roku Lech 
Wałęsa skierował list do Geremka, w którym zapowiedział zmiany 
w składzie Rady fundacji. W lipcu minister Aleksander Hall jako 
kurator fundacji zatwierdził zmiany w jej statucie, które przewidy-
wały, że odtąd prawo powoływania i odwoływania członków Rady 
otrzymał Komitet Obywatelski. Na swoim posiedzeniu we wrze-
śniu 1990 roku Komitet zdecydował, że nowym przewodniczącym 

27 Ibidem.
28 „Informator Parlamentarny Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego” 
nr 17/1990, s. 25.
29 Dokumenty Instytutu Obywatelskiego – statut.
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Fundacji będzie Andrzej Słowik, prezesem zarządu Lech Dymar-
ski. Kontrowersje wokół obsady i składu Rady Fundacji Obywa-
telskiej były fragmentem toczącej się wówczas „wojny na górze”. 
Konsekwencją jednakże zamieszania personalnego wokół Funda-
cji było wstrzymanie dwóch kolejnych rat pieniędzy z NED-u. 
O zablokowanie transferu tych pieniędzy nowi członkowie Rady 
oskarżyli niektórych członków odwołanego składu Rady30 . 

W czerwcu 1991 roku pomiędzy Krajowym Komitetem Obywa-
telskim i Fundacją Obywatelską zawarto porozumienie dotyczące 
zasad współdziałania. Fundacja ustanowiła program „Krajowy 
Ruch Obywatelski”. Realizacją programu zajęło się Biuro KKO. 
Celem programu było wspieranie Krajowego Ruchu Komitetów 
Obywatelskich w zakresie obsługi konferencji komitetów obywa-
telskich i utrzymywania łączności z komitetami w terenie. Funda-
cja miała wspierać także obsługę posiedzeń Krajowego Komitetu 
Obywatelskiego oraz prezydium i biura Komitetu31. W momen-
cie gdy Krajowy Komitet Obywatelski został przekształcony 
w Instytut Obywatelski, pojawił się problem proceduralny, gdyż 
jedynym organem uprawomocnionym przez fundatora do dokony-
wania zmian w Radzie Fundacji był Komitet Obywatelski, który 
w związku z przekształceniem zaprzestał działalności. W trakcie 
przemian samorządowych pomocą lokalnym i regionalnym komi-
tetom obywatelskim służyła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej. Wsparciem materialnym dla komitetów były też powstałe po 
wyborach z 1989 roku Biura Poselsko-Senatorskie Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego. W komitetach obywatelskich dbano 
o przejrzystość rozliczeń finansowych i prowadzono staranną 
księgowość32 . 

30 „Rzeczpospolita” 188/1990.
31 Dokumenty Instytutu Obywatelskiego.
32 http://dokumenty–przełomu.pl [dostęp z 14 stycznia 2022].



Rozdział IV. 

Funkcje komitetów obywatelskich

1. Funkcja mobilizacyjno-wyborcza
Kampanie wyborcze 1989 i 1990 roku odbywały się w warun-
kach ogromnej mobilizacji obywatelskiej energii społecznej, która 
została wykorzystana w pracy na rzecz kandydatów komitetów 
obywatelskich. W skład komitetów wchodzili ludzie cieszący się 
osobistym autorytetem i będący przedstawicielami lokalnych elit 
społecznych, najczęściej angażujący się wcześniej w ruch „Solidar-
ności” w latach 1980–19811. Natomiast w mniejszych miejscowo-
ściach, gdzie często nie istniały ogniwa związkowe „Solidarności”, 
struktury komitetów obywatelskich tworzone były przez miej-
scowe „elity aktywności” identyfikujące się z szeroko rozu-
mianym etosem „Solidarności”. Często zakładali je członkowie 
odradzającego się związku zawodowego lub miejscowi działacze 
katoliccy. Ponadto wciągano do współpracy znajomych lub tych, 
którzy po prosu zgłosili się do pomocy, bowiem zaangażowanie 
w pracę komitetów obywatelskich było wielokrotnie mniejsze niż 
w 10-milionowy ruch „Solidarności” 9 lat wcześniej. W efekcie 
komitety okazywały się nie tyle lub nie tylko polityczną reprezen-
tacją „Solidarności” i innych organizacji opozycyjnych, ile często 
platformą organizacji publicznej aktywności.

Komitety potrzebowały struktur w poszczególnych okręgach 
wyborczych, w związku z tym osoby skierowane do ich zorga-
nizowania dobierały sobie pomocników na miejscu, a potem 
te struktury wyborcze stawały się lokalnymi komitetami obywa-
telskimi. W okresie gorączkowej kampanii wyborczej sieć komi-
tetów różnych szczebli rozrastała się błyskawicznie. Wyłaniano 

1 Jeden z działaczy komitetu obywatelskiego poproszony o opisanie 
sposobu utworzenia swojego komitetu obywatelskiego stwierdził po prostu – 
„Solidarność z 1980 roku”.
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kandydatów na listy wyborcze, powoływano ludzi mogących 
prowadzić dla nich kampanię wyborczą, członków komisji wybor-
czych, mężów zaufania2. Dobór kandydatów na parlamentarzy-
stów przed wyborami z 4 czerwca 1989 roku odbywał się często 
w pośpiechu i niektóre nominacje były przypadkowe lub wynikały 
z zobowiązań wobec organizacji sojuszniczych „Solidarności”, np. 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Główną jednakże 
przesłanką było stworzenie reprezentatywnego przedstawicielstwa 
w Sejmie i Senacie, takiego swoistego „parlamentu w parlamen-
cie”. Była to wizja ruchu obywatelskiego „Solidarność” jako ruchu 
ogólnonarodowego. Głosując na listę Komitetu Obywatelskiego, 
wybierano zarówno Adam Michnika, jak i Jana Łopuszańskiego, 
Stefana Niesiołowskiego czy Ryszarda Bugaja. Mieli oni razem 
stworzyć zwartą „drużynę” opozycji, nie zaś reprezentacje różnią-
cych się ideowo ugrupowań opozycyjnych3 .

Pomimo konieczności akceptowania przez „centralę” Komitetu 
Obywatelskiego w Warszawie kandydatów zgłaszanych w poszcze-
gólnych okręgach wyborczych, struktury regionalne komitetów 
same przeprowadzały selekcję własnych kandydatów, których 
zgłaszały do „centrali”. W owym czasie wśród zalet kandydatów 
bardziej liczyło się ich zaangażowanie w bezpośrednią działal-
ność podziemną niż merytoryczne kwalifikacje do bycia posłem 
lub senatorem. Szczególne znaczenie miała tzw. kombatancka 
przeszłość. Pojawiły się konflikty związane z oskarżeniami wysu-
wanymi pod adresem niektórych kandydatów o ich agenturalną 
przeszłość i współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Odżywały też 
zaszłości między poszczególnymi ugrupowaniami, które chciały, 
aby kandydaci wywodzący się z ich szeregów zostali kandydatami 
Komitetu Obywatelskiego. Jak wskazywał Henryk Wujec, niesna-
ski wynikały też z tego, że „ludzie się dobrze nie znali, a z czasów 
minionych wynieśli skłonność do nadmiernej podejrzliwości 
i doszukiwali się wszędzie i u wszystkich działań agenturalnych4 . 
Dla „Solidarności” tłem był komunistyczny porządek, natomiast 
komitety obywatelskie mogły zaistnieć jako główna siła poli-
tyczna organizująca społeczeństwo przeciwko podupadającemu 
i niechcianemu dotychczasowemu systemowi. W imię tej perspek-
tywy, jak uważał Wujec, zdecydowano się wystawić do wybo-
rów jednolitą „drużynę Wałęsy”. W rzeczywistości w składzie tej 

2 S. Kowalski, Pierwszy krok…, s. 22. 
3 Ibidem, s. 23.
4 Rozmowa z Henrykiem Wujcem…
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drużyny nie znalazł się cały obóz opozycji antykomunistycznej. 
W efekcie część opozycyjnych ugrupowań i działaczy bojkoto-
wała z różnych względów udział w wyborach z czerwca 1989 roku. 
Uczyniły tak środowiska Solidarności Walczącej Kornela Mora-
wieckiego czy PPS-Rewolucji Demokratycznej, natomiast część 
środowiska opozycji zdecydowała wystawić w niewielkiej liczbie 
okręgów własnych kandydatów przeciwko kandydatom komitetów 
obywatelskich (wśród takich kandydatów znaleźli się np. Kazi-
mierz Świtoń i Władysław Siła-Nowicki ze Stronnictwa Pracy czy 
Leszek Moczulski z Konfederacji Polski Niepodległej).

W podobny sposób wyłaniano kandydatów komitetów obywa-
telskich również przed wyborami samorządowymi w 1990 roku. 
Jednakże w czasie tych wyborów część komitetów mobilizowała 
obywateli do promowania własnych kandydatów lub akceptowa-
nia propozycji zgłaszanych podczas otwartych spotkań przedwy-
borczych. Niektóre komitety chciały w ten sposób urzeczywistniać 
znaną w demokratycznych państwach instytucję prawyborów. 
W praktyce była to jedynie namiastka bezpośredniego wpływu 
obywateli na wybór kandydatów, gdyż spotkania te były niere-
prezentatywne, ponadto w wyłanianie kandydatów ingerowały 
struktury wyższego szczebla i działacze, środowiska i grupy 
o własnych celach politycznych, które współtworzyły lub wspie-
rały komitety5 .

Paradoksalnie komitety obywatelskie w czasie wyborów samo-
rządowych funkcjonowały w warunkach znacznie mniejszej 
aktywności społecznej niż przed wyborami z 1989 roku. Spowodo-
wane to było obniżeniem się nastrojów społecznych w warunkach 
ekonomicznej terapii szokowej realizowanej przez rząd Tadeusza 
Mazowieckiego i pogłębiającego się zjawiska bezrobocia. Okolicz-
ności te mimo zapełniających się półek sklepowych spowodowały 
apatię i obojętność społeczeństwa wobec przemian politycznych 
nawet na najbliższym lokalnym poziomie, co potwierdziła bardzo 
niska frekwencja wyborcza w trakcie tych pierwszych w pełni 
demokratycznych przecież wyborów 27 maja 1990 roku. Niektóre 
komitety miały kłopoty z brakiem odpowiednich kandydatów, co 
w efekcie prowadziło do tego, że nie obsadzano wszystkich miejsc 
przypadających na określone okręgi wyborcze. Działacze komi-
tetów sięgali do swoich rodzin, znajomych z pracy lub miejsca 
zamieszkania6 .

5 S. Kowalski, Pierwszy krok..., s. 29–30.
6 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 36.
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Po wyłonieniu kandydatów następował etap kampanii wybor-
czej. W 1989 roku najważniejsze było dotarcie do wyborców 
przez kandydatów i ich komitetowe zaplecze z solidarnościową, 
opozycyjną tożsamością, poprzez wskazywanie udziału i dokonań 
w ruchu „Solidarności”. Akcentowano motywy przywodzące na 
myśl walkę, ofiary, bezkompromisowość, aby udział w częściowo 
koncesjonowanych wyborach zyskiwał kontrapunkt w postaci 
dawnych dokonań i cierpień w więzieniu czy internowaniu w stanie 
wojennym7. Eksponowano również ataki strony rządowej. Dlatego 
też mocnym argumentem za głosowaniem np. na Andrzeja Wajdę, 
który kandydował do Sejmu w Warszawie, był fakt, że Jerzy Urban 
(który był jego kontrkandydatem) go nie lubi i uważa jego słynny 
film „Człowiek z żelaza” za tendencyjny. Jednakże podstawo-
wym czynnikiem przemawiającym za kandydatem była fotogra-
fia kandydatów komitetu z Lechem Wałęsą i uczynienie z tych 
zdjęć plakatów wyborczych. O sile oddziaływania tych fotografii 
z przewodniczącym „Solidarności” świadczyć może to, że jedyny 
kandydat komitetu, który takiego zdjęcia sobie nie zrobił, uzyskał 
mandat poselski dopiero w drugiej turze wyborów, ale wtedy już 
takie zdjęcie posiadał8 .

Strona rządowa dążyła do rozproszenia głosów, stąd wysta-
wiano bardzo wielu kandydatów (często po kilku na jedno miejsce 
w Sejmie i Senacie) (np. do Senatu kandydował Antoni Gucwiń-
ski znany z niezwykle popularnego programu telewizyjnego 
„Z kamerą wśród zwierząt”), ale nie kojarzących się z zaanga-
żowaniem politycznym9, co często było zamierzonym posunię-
ciem wobec skompromitowania rządzących w oczach wyborców. 
Takie posunięcie miało zdezorientować wyborców i doprowadzić 
do rozbicia głosów, przez co część mandatów do Sejmu z 35% – 
puli dla kandydatów bezpartyjnych i do Senatu mieli zdobyć tzw. 
bezpartyjni bolszewicy, czyli faktycznie kandydaci popierani przez 
PZPR lub jej „satelitów”. Takie działanie okazało się jednakże 
całkowicie przeciwskuteczne i wskazywało na zupełne niezrozu-
mienie przez stronę komunistyczną zasad wyborów większościo-
wych. Natomiast strona solidarnościowa optymalnie wykorzystała 

7 L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Z.W. Rykowski, Wyniki badań – 
wyniki wyborów z 4 czerwca 1989 r., Warszawa 1990, s. 80.
8 Ibidem, s. 82.
9 M. Hejger, Od kwietnia 1988 do czerwca 1989 – początek transformacji 
systemowej w Polsce, w: M. Hejger (red.), U progu demokracji. Komitety 
Obywatelskie „Solidarność” Regionu Słupskiego w wyborach 4(18) czerwca 
1989 roku, Słupsk 2010, s. 13.
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zasady wyborów, wystawiając tylko tylu kandydatów, ile miejsc 
było do zdobycia w obu izbach i zwiększając szanse na zwycięstwa 
wyborcze kandydatów komitetów10 . 

Komitety obywatelskie w swojej kampanii wyborczej ogra-
niczały prezentację swoich kandydatów do niezbędnego mini-
mum. Chodziło przede wszystkim o wykazanie, że kandydat jest 
popierany przez „Solidarność” i Lecha Wałęsę. Żeby ubarwić 
sylwetkę kandydata, dodawano politycznie nieistotne szczegóły, 
np. w prezentacji sylwetek Lecha i Jarosława Kaczyńskich ubie-
gających się o mandaty senatorskie wskazywano na ich filmowe 
doświadczenie w dzieciństwie („O dwóch takich, co ukradli księ-
życ”)11. Natomiast programy poszczególnych kandydatów komite-
tów były dosyć ogólnikowe, co wynikało głównie z plebiscytarnego 
charakteru wyborów w 1989 roku, w których chodziło o opowie-
dzenie się za lub przeciw dalszemu istnieniu dotychczasowego 
systemu władzy. Natomiast popularyzować często mało znanych 
kandydatów mieli popierający opozycję znani aktorzy, piosenkarze 
(także zagraniczni), naukowcy czy pisarze. Ponadto w celu promo-
cji kampanii wyborczej służyć miało rozpoczęcie wydawania 
„Gazety Wyborczej” oraz emitowanie Studia Wyborczego Solidar-
ności w rządowej nadal telewizji, wznowiono również wydawanie 
„Tygodnika Solidarność”. Chociaż komitety nie miały doświadcze-
nia w prowadzeniu kampanii wyborczej, to ich kampania okazała 
się atrakcyjna i nieporównanie bardziej skuteczna niż kampania 
kandydatów strony rządowej. Kandydaci, działacze i sympa-
tycy komitetów niesieni entuzjazmem i powszechnym poparciem 
społecznym byli dużo bardziej dynamiczni niż PZPR-owscy aparat-
czycy, nawet plakaty wyborcze opozycji były bardziej widoczne. 

Dużym wsparciem w procesie powstawania szczególnie lokal-
nych komitetów wyborczych i prowadzeniu kampanii wybor-
czej był Kościół katolicki. Działacze komitetów wykorzystywali 
pomieszczenia parafialne na lokale wyborcze, zbierali podpisy 
potrzebne do zarejestrowania kandydatów przed kościołami. Księża 
często zachęcali wiernych z ambony do głosowania na kandydatów 
z listy Komitetu12. Księża pomagali nawet w inicjowaniu powsta-
wania komitetów, wskazując na ludzi ze środowisk parafialnych, 
którzy mogliby zaangażować się w ich działalność czy ogłaszając 

10 M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 
2006, s. 61–62.
11 L. Kolarska-Bobińska et al., Wyniki badań – wyniki wyborów…, s. 84.
12 I. Słodkowska, Komitety…, s. 94.
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informację o spotkaniach i zebraniach z kandydatami komitetów13 . 
Często księża wystawiali swoiste świadectwo moralności, gdyż 
zwracano się do miejscowego proboszcza o opinię o kandydacie. 
Z drugiej strony czasami Kościół ustami swoich przedstawicieli 
wyrażał zastrzeżenia wobec proponowanych kandydatów, wska-
zując, że dany kandydat nie spełnia wymogów dobrego katolika 
czy chrześcijanina, a w niektórych okręgach wyborczych księża, 
czy nawet biskupi, opowiadali się za kandydatami wysuwanymi 
przez inne środowiska opozycyjne14. Czasami Kościół był mediato-
rem w miejscowościach (szczególnie w wyborach samorządowych 
w 1990 roku), gdzie trudno było ustalić wspólnych kandydatów lub 
wysuwano konkurencyjne listy15. Generalnie zdecydowane popar-
cie Kościoła dysponującego autentycznym autorytetem społecz-
nym stanowiło ważne wsparcie dla komitetów obywatelskich.

Kampania samorządowa komitetów nie była już tak widoczna 
jak 1989 roku. Inaczej niż poprzednio nie było jednej centrali, 
której rolę wcześniej spełniał Komitet Obywatelski przy Przewod-
niczącym „Solidarności”, który powołał jedynie Zespół Wspo-
magający komitety obywatelskie w wyborach. Nacisk położony 
został na inicjatywę i aktywność lokalnych i regionalnych komi-
tetów obywatelskich. Rola „centrali” sprowadzała się do udziela-
nia możliwie wszechstronnej pomocy. Opracowywano dokumenty 
o charakterze instruktarzowym i popularyzacyjnym. Były 
to raporty o stanie gminy opracowywane przez Instytut Gospo-
darki Przestrzennej oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Wydawano podręczniki, które miały pomagać lokalnym komite-
tom w stworzeniu ich własnych programów lokalnych, opartych na 
doświadczeniach i znajomości własnego terenu. Pomocą służyła 
także powstająca prasa popularyzująca problematykę samorzą-
dową (np. „Tygodnik Wspólnota”).

Wielką siłę społecznego oddziaływania stanowiło 260 posłów 
i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, którzy 
na spotkaniach z wyborcami w terenie nawoływali do popiera-
nia kandydatów komitetów. Ponadto przedstawiciele komitetów 
obywatelskich znaleźli się w strukturach władzy wykonawczej 
na szczeblu centralnym i wojewódzkim, a często także lokal-
nym (naczelnicy gmin). Stąd komitety mogły liczyć na wsparcie 

13 L. Kolarska-Bobińska et al., Wyniki badań – wyniki wyborów…, s. 92, 
107.
14 I. Słodkowska, Komitety…, s. 84.
15 Ibidem, s. 117.
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instytucjonalne (lokale wyborcze). Mimo spadku aktywności 
społecznej komitety potrafiły zmobilizować wokół swoich struktur 
około 100 tys. działaczy w całym kraju, co było pokaźną liczbą 
wobec generalnie niskiej aktywności społecznej i politycznej 
społeczeństwa. 

2. Funkcja władcza
Specyficznym aspektem realizowania funkcji władczej przez 
komitety obywatelskie było to, że historycznie powstawały one 
w Polsce w momentach, gdy „rozpadał się dotychczasowy system 
władzy rodzimej lub obcej, a życie codzienne wymagało podję-
cia natychmiastowych działań organizatorskich”. W podobnej roli 
znalazły się komitety w 1989 roku, gdy przejmowały niejako spon-
tanicznie kontrolę nad życiem publicznym na swoim terenie16 . 
Jednocześnie pojawiło się zagrożenie, że komitety obywatelskie 
zbytnio zdominują scenę polityczną i system polityczny demo-
kratyzującej się dopiero Polski, stając się nową „przewodnią siłą” 
niejako na wzór PZPR. Antoni Dudek zwrócił uwagę, że prze-
słankami do takiej niepożądanej z punktu widzenia pluralizacji 
życia politycznego ewolucji było wytworzenie się pewnej próżni 
polityczno-instytucjonalnej w momencie erozji kierowniczej roli 
PZRP w systemie władzy po zwycięstwie Komitetów Obywatel-
skich „Solidarność” w wyborach z czerwca 1989 roku, a szcze-
gólnie po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wynikało 
to też z faktu, że wypracowane w poprzednim systemie mecha-
nizmy władzy skutkowały tym, że instytucje władzy lokalnej 
i regionalnej przyzwyczajone do nadzoru ze strony komitetów 
PZPR różnych szczebli, oczekiwały wtedy tego samego od komite-
tów obywatelskich. „Utrwalona praktyka spowodowała, że „przed-
stawiciele lokalnego aparatu władzy masowo udawali się do KO, 
zasięgając rad w najróżniejszych sprawach, konsultując posunięcia 
kadrowe, a często wręcz domagając się podjęcia decyzji”17 . 

Natomiast Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” już od momentu powstania traktowany był jako 
swoisty „gabinet cieni”, w przypadku gdy opozycja będzie miała 
możliwości udziału w sprawowaniu władzy w państwie. Wcześniej 

16 J. Stępień, Komitety obywatelskie. Współczesne konfederacje, w: XX lat 
Ruchu Komitetów Obywatelskich…, s. 7–8.
17 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Kraków 2002, 
s. 116.
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bowiem obóz rządzący na czele z PZPR w swojej narracji propagan-
dowej wobec opozycji solidarnościowej często używał argumentu, 
iż jest niejako zobowiązany do sprawowania władzy w Polsce, 
bowiem innej ekipy nie zaakceptuje Moskwa, a ponadto opozy-
cja nie posiada kompetencji do zastąpienia komunistów, gdyż jest 
jedynie grupą amatorów politycznych. Skład osobowy i struktura 
Komitetu Obywatelskiego miały zaprzeczyć takim twierdzeniem, 
a ponadto istnienie Komitetu miało stworzyć precedens polityczny, 
z którym miała oswoić się dotychczasowa elita władzy, ale także 
społeczeństwo18. Ponadto powołane w ramach Komitetu komi-
sje problemowe dzięki efektom swoich prac miały przyczynić się 
w ramach merytorycznego przygotowania opozycji do przejęcia 
władzy w Polsce19 .

Sukces wyborczy z 1989 roku skutkował tym, że powołany 
następnie Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP) reprezentu-
jący komitety obywatelskie stał się największą siłą polityczną 
w parlamencie. Chociaż w Sejmie nie dysponował większością, 
lecz jedynie posiadał 35% mandatów, to swoją aktywnością i ofen-
sywą polityczną spowodował, że w Sejmie poprzez przyjmowane 
akty ustawodawcze i konstytucyjne rozpoczął się proces transfor-
macji systemu politycznego i społeczno-gospodarczego Polski. 
Dzięki uzyskanej w wyniku względnie zwycięskich wyborów 
inicjatywie politycznej możliwe było powołanie częściowo soli-
darnościowego rządu. W wyniku tego reprezentanci komitetów 
objęli stanowiska w wielu organach władzy na szczeblu central-
nym (ministrowie, wiceministrowie), regionalnym (wojewodowie 
i wicewojewodowie) oraz lokalnym (prezydenci miast, naczelnicy 
gmin). Przedstawiciele dotychczasowej opozycji przejęli m.in. 
odpowiedzialność za politykę zagraniczną i społeczno-gospodar-
czą, a w tym drugim przypadku wiązało się to z ciężarem wydźwi-
gnięcia państwa z kryzysu gospodarczego.

Następnym etapem w przejmowaniu odpowiedzialności 
za rządzenie było uzyskanie władzy w wielu reaktywowanych 
samorządach lokalnych. W wyniku zwycięskich wyborów samo-
rządowych tysiące reprezentantów komitetów obywatelskich 
uzyskało mandaty rad gmin miejskich i wiejskich (47% spośród 
około 52 tys. mandatów w radach gmin)20. W efekcie przejęli oni 

18 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 196.
19 A. Dudek, Pierwsze lata…, s. 32.
20 Elekcja samorządowa maj 1990. Raport z badania wyborów do rad gmin-
nych w Polsce wykonany dla Zespołu Badań Europy Wschodniej, „Samorząd 
Terytorialny” 1994, nr 1–2, s. 41.



96 Leszek Graniszewski

z rąk lokalnej dotychczasowej nomenklatury władzę na szczeblu 
lokalnym. Obsadzali fotele prezydentów i burmistrzów miast oraz 
zarządy gmin, a także mieli możliwość prowadzenia własnej poli-
tyki kadrowej w jednostkach administracji samorządowej i podle-
gających im przedsiębiorstwach komunalnych. Należy jednakże 
zauważyć, że komitety obywatelskie w kampanii wyborczej do 
wyborów samorządowych nie stanowiły już takiej jednolitej siły 
politycznej jak rok wcześniej, i listy kandydatów często były 
bardziej spluralizowane (niektóre istniejące już partie polityczne 
o solidarnościowym charakterze umieszczały swoich kandydatów 
na listach komitetów).

W praktyce okazywało się, że reprezentanci komitetów obywa-
telskich bardzo szybko tracili więź ze swoimi lokalnymi komite-
tami i nie realizowali przyjętych na ich posiedzeniach stanowisk. 
W parlamencie członkowie OKP również często uznawali, że 
nic ich nie wiąże z komitetami obywatelskimi, z których list byli 
wybierani, natomiast powinni być lojalni wobec swoich wyborców. 
Podobna sytuacja, ale w większej skali, zaistniała po wyborach 
samorządowych w 1990 roku. Okazało się, że władczy model rela-
cji między komitetami a samorządami lokalnymi, polegający na 
patronacie i zwierzchnictwie komitetów nad organami samorządu 
lokalnego jest niemożliwy do zrealizowania, gdyż prowadziłby do 
powielenia relacji między radami narodowymi i PZPR w okresie 
PRL. Radni, którzy uzyskali demokratyczną legitymację w wyniku 
pluralistycznych wyborów, nie zamierzali podporządkowywać się 
decyzjom komitetów obywatelskich, których członkowie nie prze-
szli takiego sprawdzianu społecznej akceptacji21 .

Duży wpływ na politykę bieżącą miały cykliczne spotkania 
członków Komitetu Obywatelskiego i krajowe Konferencje Komite-
tów Obywatelskich. Podejmowane na tych spotkaniach stanowiska 
nie wpływały co prawda na konkretne działania organów i insty-
tucji państwa, ale miały wpływ na kierunki jego polityki przynaj-
mniej w latach 1989–1990. Na posiedzeniach tych dyskutowane 
były problemy towarzyszące wprowadzanym reformom politycz-
nym i społeczno-gospodarczym. W spotkaniach tych uczestni-
czyli Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki oraz ministrowie, a także 
parlamentarzyści OKP. W latach 1989–1990 wokół tych spotkań 
koncentrował się główny nurt spraw i sporów w Polsce. Nierzadko 
decyzje podejmowane na spotkaniach Komitetu Obywatelskiego 
i Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich wpływały na 

21 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 202.
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kierunki zmian politycznych i gospodarczych, w jakich podążać 
miała Polska.

Wobec upadku i zniknięcia ze sceny politycznej PZPR wielu 
działaczy komitetów uznało się jedyną relewantną siłą polityczną 
w państwie i w terenie22. W sytuacji wytworzonej próżni poli-
tycznej komitety, chcąc nie chcąc, wchodziły w rolę, jaką pełniła 
wcześniej PZPR, co wynikało nie tyle z ustanowienia monopolu 
politycznego, ile niewyłonienia się jeszcze poważnych konkuren-
tów politycznych do sprawowania władzy. Jednakże z związku 
z tym komitety obywatelskie były oskarżane przez inne kształtu-
jące się ugrupowania polityczne o dążenia do odtworzenia nowego 
monopolu politycznego. Wyrażano obawy, że telefony w urzę-
dach, które wcześniej dzwoniły z komitetów PZPR, będą dzwonić 
z komitetów obywatelskich23 .

3. Funkcja konsultacyjno-doradcza
Komitet Obywatelski jako ciało skupiające osoby spełniające 
ważną rolę polityczną w opozycji, a ponadto będące wybitnymi 
autorytetami społecznymi i o dużym potencjale intelektualnym, 
poza innymi funkcjami miał być ciałem doradczym Lecha Wałęsy 
jako przewodniczącego „Solidarności”. Aby wykorzystać poten-
cjał i wiedzę członków Komitetu, powołano komisje zajmujące 
się problematyką pluralizmu związkowego, reform politycznych, 
prawa i wymiaru sprawiedliwości, warunków bytowych, pracy 
i polityki socjalnej, polityki i reformy gospodarczej, wsi i rolnic-
twa, mieszkalnictwa, zdrowia, nauki i oświaty, kultury i komuni-
kacji społecznej, samorządu terytorialnego, ochrony środowiska, 
stowarzyszeń i organizacji społecznych, mniejszości narodo-
wych oraz młodzieży24. Ze względu na problemy i problematykę, 
którymi zajmowały się komisje, miały one wypracować program 
dla opozycji, który zostanie wykorzystany, gdy zaistnieją warunki 
do przejęcia władzy w państwie.

W kwietniu 1989 roku w związku z wyznaczonymi wybo-
rami parlamentarnymi i w celu sprawnego udziału w wyborach 
kandydatów opozycji powołano komisję przygotowującą program 
wyborczy oraz zespoły do spraw: 1) organizacji, 2) radia i telewizji, 
3) koordynacji listy kandydatów, 4) gazety wyborczej. Powołano 

22 L. Kolarska-Bobińska et al, Wyniki badań-wyniki wyborów…, s. 27.
23 „Rzeczpospolita” 1990 nr 62.
24 M. Dehnel, J. Stachura, Gry polityczne, Warszawa 1991, s. 35–36.
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także radę nadzorczą funduszu wyborczego. W efekcie prac komisji 
i zespołów opracowano platformę wyborczą, którą ogłoszono jako 
program Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz oświadcze-
nie w sprawach międzynarodowych pt. „Polska i świat”. Ponadto 
prowadzono systematyczne analizy ważnych problemów społecz-
nych, gospodarczych i politycznych i propozycje ich rozwiązania. 
Komisje miały analizować poszczególne dziedziny życia publicz-
nego i przedkładać odpowiednie diagnozy i wnioski. O stano-
wiskach w ważnych sprawach Komitet miał informować opinię 
publiczną.

Po zwycięstwie opozycji w wyborach parlamentarnych Komi-
tet Obywatelski i komitety lokalne miały wspierać organizacyjnie 
i merytorycznie solidarnościowych posłów i senatorów Obywatel-
skiego Klubu Parlamentarnego w ich aktywności parlamentarnej. 
Miał także być miejscem spotkania wszystkich sił niezależnych 
i swoim autorytetem wspierać rozwój inicjatyw obywatelskich 
w kraju. Następnie Komitet uczestniczył w przygotowaniu wybo-
rów samorządowych i inspirowaniu inicjatyw lokalnych. Podczas 
wyborów organizował pomoc programową, organizacyjną 
i materialną dla komitetów regionalnych i lokalnych. Szczególnie 
znacząca stała się działalność Komisji ds. samorządu terytorial-
nego, która koordynowała całokształt problematyki samorządowej. 
Prowadzono analizy dotyczące tradycji i dokonań idei samorządo-
wej w Polsce, przygotowywano publikacje, broszury i szkolenia 
dla działaczy samorządowych i kandydatów do rad gmin25 . 

Komitet Obywatelski usiłował niejednokrotnie przedstawiać 
swoje inicjatywy i stanowiska nie tylko opinii publicznej, ale też 
parlamentowi i rządom solidarnościowym, często w formie projek-
tów ustaw lub uchwał. Jednakże wraz ze spadkiem znaczenia 
Komitetu w życiu publicznym jego stanowiska znajdowały nikły 
odbiór wśród decydentów politycznych. W końcowej fazie dzia-
łalności Komitetu ten nikły odbiór jego prac i aktywności działał 
obezwładniająco i sprawiał wrażenie wśród członków Komitetu, 
że na ich aktywność nie ma zapotrzebowania, chociaż w nielicz-
nych przypadkach dorobek w określonych dziedzinach, takich jak 
kultura czy ekologia, był wykorzystywany, gdy ich autorzy wcho-
dzili do polityki lub zajmowali stanowiska ministerialne26 . 

25 Ibidem, s. 36–37.
26 Rozmowa ze Zdzisławem Najderem z 25 marca 1993 roku.
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4. Funkcja inspiracyjno-modernizacyjna
Komitety obywatelskie były oryginalną, chociaż nie nową insty-
tucją w polskiej tradycji politycznej. Ich oryginalność wynikała 
ze specyfiki momentu historycznego, w którym się pojawiły. 
Koncepcja powołania Komitetu Obywatelskiego i komitetów 
w terenie wynikała z konieczności zblokowania sił opozycji prze-
ciwko autorytarnej władzy, która postanowiła dopuścić opozycję 
do wzięcia udziału w odpowiedzialności za sprawy państwa, ale 
zamierzała utrzymać kontrolę nad państwem. W tym zakresie 
komitety obywatelskie wykazywały podobieństwo do analogicz-
nych struktur powstających w innych państwach komunistycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Po upadku jednoczącego opozycję komunistycznego prze-
ciwnika, komitety obywatelskie obok „Solidarności” miały być 
amortyzatorem ewolucyjnego przejścia od systemu autorytarnego 
do demokratycznego oraz od gospodarki planowej do rynkowej. 
Jednocząc jeszcze przez pewien czas przynajmniej większość 
opozycji, komitety umożliwiły sprawne przeprowadzenie wybo-
rów i stworzenie jednolitego bloku, który przejął inicjatywę poli-
tyczną w państwie, nawet nie posiadając bezwzględnej większości 
w Sejmie, a następnie umożliwił skoncentrowanie się na szybkim 
przejściu do transformacji systemowej w Polsce. Dzięki temu nie 
doszło od razu w trakcie wyborów czerwcowych do rywalizacji 
politycznej między różnymi nurtami ideowo-politycznymi w obrę-
bie opozycji solidarnościowej (chociaż częściowo miała ona miej-
sce także w trakcie tych wyborów), a także niemożliwe stało się 
właściwe dla prawie każdej zwycięskiej rewolucji nastanie jakiejś 
formy rządów autorytarnych27. Jednakże mitem było powszechne 
poparcie dla rządu i jego reform i duża część społeczeństwa od 
początku nie poparła sztandarowego projektu, jakim był plan 
Balcerowicza.

Komitety razem z „Solidarnością” zapewniały „parasol 
ochronny” dla rządu Tadeusza Mazowieckiego oraz odgrywały 
ważną rolę w mobilizacji społeczeństwa w istotnych dla przełomu 
demokratycznego momentach, jakimi były wybory parlamentarne 
z 1989 roku i samorządowe z 1990 roku.

Powołanie komitetów obywatelskich okazało się okolicznością 
niezwykle korzystną z politycznego punktu widzenia. Opozycja 
została wzmocniona przez osoby, które z różnych powodów nie 

27 Ibidem.
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mogły lub nie chciały działać w szeregach „Solidarności” jako 
związku zawodowego. Dla wielu działaczy komitety obywatelskie 
stanowiły szkołę polityki i demokracji wewnętrznej. Nie wiadomo, 
czy bez ich zaistnienia powstałaby tak szybko demokracja lokalna. 
Działacze komitetów byli też niezwykle cennym zasobem kadro-
wym dla powstających partii politycznych.

Komitety od początku swojej działalności postawiły sobie przede 
wszystkim za cel urzeczywistnianie idei kształtowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym 
i politycznym na szczeblu lokalnym, chociaż nie uchylały się od 
odpowiedzialności na losy całego państwa. W tym kontekście 
szczególnie ważne było szybkie odtworzenie samorządu terytorial-
nego na szczeblu gminnym i kształtowanie prawdziwych wspól-
not lokalnych, co po ponad 30 latach od rozpoczęcia transformacji 
ustrojowej uważane jest za niezaprzeczalny jej pozytywny wymiar. 
Trwałym wkładem było zaangażowanie się działaczy komitetów 
w usprawnienie wielu aspektów infrastruktury lokalnej ważnych 
dla polepszenia życia wspólnot lokalnych i jakości życia członków 
tych wspólnot. Komitety podjęły walkę z nieformalnymi układami 
i powiązaniami na szczeblu lokalnym utrwalonymi w specyficz-
nych uwarunkowaniach okresu „realnego socjalizmu”. 

Ważnym instrumentem w tworzeniu lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego było powstawanie prasy lokalnej i regionalnej, 
której rozwój był często wynikiem działań działaczy komitetów 
obywatelskich, co miało „istotny wpływ na przebieg procesu prze-
mian demokratycznych, zwłaszcza w ośrodkach pozametropolital-
nych i na terenach wiejskich”28. Dzięki zaangażowaniu działaczy 
komitetów pojawiło się wiele czasopism nawet w niewielkich 
podmiotach miejskich i wiejskich (np. „Głos z Trzcianki”, „Soli-
darność Ziemi Pajęczańskiej”, „Prowincjusz” (Góra Kalwaria), 
„Wiadomości Węgorzewskie” czy pisma nawiązujące w swoich 
nazwach do poczucia tożsamości regionalnej, np. „Tygodnik 
Podhalański”, „Gazeta Kociewska”, „Tygodnik Pałuki”, „Tygodnik 
Tucholski”, „Głos Pojezierza”, „Ziemia Łęczycka”.

Komitety obywatelskie zaangażowały się w także z urzeczy-
wistnianie przemian społeczno-gospodarczych poprzez animo-
wanie przedsiębiorczości. Z inicjatywy komitetów powstawały 
izby gospodarcze, handlowe, przemysłowe, rolne oraz organiza-
cje skupiające lokalnych przedsiębiorców. Tworzono także funda-
cje i stowarzyszenia prowadzące w ramach swojej działalności 

28 I. Słomkowska, Komitety…, s. 232.
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szkolenia na temat samorządu terytorialnego, kursy księgowości 
i prawa podatkowego. Na terenach wiejskich komitety podejmo-
wały działania na rzecz restrukturyzacji Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” i Kółek Rolniczych czy organizowały 
punkty skupu i sprzedaży produktów rolnych oraz towarów prze-
mysłowych pochodzących bezpośrednio od producenta po niższych 
cenach. Ponadto z związku z pracami nad reaktywacją samo-
rządu terytorialnego i pod kątem udziału komitetów w wyborach 
samorządowych przygotowywano raporty o stanie gmin i spisy-
wano stan mienia komunalnego, zwłaszcza że wobec braku jego 
wyodrębnienia w PRL przypadki „uwłaszczenia nomenklatury” 
dotknęły też tej kategorii majątku publicznego29 . 

Wobec upadku dotychczasowego systemu opieki społecznej 
komitety podejmowały się także organizowania pomocy społecznej 
oraz organizowania samopomocy i działalności charytatywnej, co 
było bardzo ważne na obszarach szczególnie dotkniętych „szokową 
terapią” zastosowaną wobec polskiej gospodarki, gdy np. w niektó-
rych prowincjonalnych miastach doprowadzano do upadłości 
przedsiębiorstwa zatrudniające większość aktywnych zawodowo 
mieszkańców. Komitety organizowały zbiórki charytatywne lub 
wspólnie z lokalnymi władzami i parafiami kierowały rozdzia-
łem żywności i odzieży otrzymywanej z zagranicy. Prowadzono 
biura bezpłatnych porad prawnych oraz pomoc dla bezrobotnych. 
Komitety angażowały się także w działania na rzecz zdegradowa-
nego częstokroć środowiska naturalnego przez ekstensywny prze-
mysł i rolnictwo. Pod szyldem komitetów działały też środowiska 
ekologiczne, które informowały o poziomie zanieczyszczeń oraz 
zwracały uwagę na potrzebę większej świadomości ekologicznej. 
Komitety zwracały też uwagę na potrzebę usprawnienia ochrony 
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, gdyż wśród działaczy komitetów 
było wielu lekarzy i innych pracowników służby zdrowia30 . 

Dużą zasługą komitetów było wzięcie na swoje barki ciężaru 
odpowiedzialności za sprawy publiczne w okresie niepopularności 
i słabości partii politycznych, gdy społeczeństwo wręcz alergicz-
nie reagowało na zwrot „partia”, który był ówcześnie utożsa-
miany z PZPR31. Komitety w odróżnieniu od partii politycznych 
w Polsce, które zazwyczaj tworzone były „od góry”, powsta-
wały jako oddolne inicjatywy lokalne, chociaż ze względów 

29 Ibidem, s. 227–230.
30 Ibidem, s. 237–244.
31 T. Borkowski, A. Bukowski, Komitety…, s. 207.
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organizacyjnych zorganizowano też struktury wojewódzkie oraz 
Komitet Obywatelski w Warszawie. Jednakże mimo istnienia 
Komitetu Obywatelskiego, tworzące się lokalnie komitety powsta-
wały jako niezależne struktury i rozwijający się ruch komitetowy 
bardzo tę niezależność podkreślał i podtrzymywał. Taki model 
kształtowania swoich struktur pozwalał komitetom na lepszy 
odbiór społeczny i możliwość reprezentowania autentycznych 
potrzeb i interesów w środowiskach lokalnych w porównaniu do 
tworzonych odgórnie i posiadających wówczas jedynie „wyspowe” 
wpływy partii politycznych.

Jednakże brak wyraźnego programu osłabiał ruch komitetów 
obywatelskich w sytuacji, gdy pierwotny główny cel, czyli odsu-
nięcie komunistów od władzy, został osiągnięty, a realia wprowa-
dzanych reform gospodarczych negatywnie zaciążyły na sytuacji 
materialnej społeczeństwa i wpłynęły na negatywne nastawienie 
do wprowadzającej niepopularne reformy strony solidarnościo-
wej, która wzięła odpowiedzialność za rządzenie i reformowanie 
państwa oraz jego instytucji. W samym ruchu solidarnościowym 
pojawiły się różne koncepcje dalszego reformowania państwa 
i gospodarki, co w sposób naturalny prowadziło do rozpadu obozu 
dotychczasowej opozycji32 . 

5. Funkcja arbitracyjna
Trudno bez wątpienia dowodzić, że komitety obywatelskie pełniły 
funkcję arbitra, skoro same były uczestnikiem życia publicznego 
i politycznego, a ponadto same szybko stały się miejscem konfliktów 
i podziałów. Jednakże można wskazywać, że pełniły rolę pośred-
nika między społeczeństwem, którego reprezentantem, a nawet 
uosobieniem się czuły, a szeroko rozumianą władzą i konkret-
nymi organami władzy państwowej. Pośredniczyły między pozio-
mem lokalnym a ośrodkami decyzyjnymi i władczymi najpierw 
komunistycznej, a następnie „własnej” solidarnościowej władzy, 
wobec której artykułowały interesy i aspiracje lokalne i regionalne. 
Z drugiej strony pierwsze rządy solidarnościowe wykorzystywały 
komitety obywatelskie do przekazywania propozycji, racji i zamie-
rzeń władzy do szerszych kręgów społeczeństwa.

Natomiast Komitet Obywatelski w Warszawie według Zdzi-
sława Najdera miał stać się platformą porozumienia i dialogu 

32 A. Chwalba, III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005, 
s. 48–49.
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działaczy komitetów, partii politycznych i innych organizacji 
społecznych, w tym tych odłamów opozycji, które nie były repre-
zentowane w parlamencie. W jego koncepcji miało to być miejsce 
ścierania się, ale też wypracowywania konsensusu przez przedsta-
wicieli różnych kierunków i poglądów politycznych. Komitet miał 
stać się miejscem deliberacji i wypracowywania swoistego arbi-
trażu politycznego, gdzie godzono by racje często już zwaśnionych 
nurtów dawnej, a ówcześnie przejmującej ster rządów opozycji 
demokratycznej. Celowi temu miało służyć sukcesywne posze-
rzanie składu Komitetu Obywatelskiego o przedstawicieli partii 
i ugrupowań nawet dotychczas opozycyjnych w stosunku do Komi-
tetu33. Jednakże koncepcja ta ostatecznie nie utrwaliła się i dalej 
trwał model oddzielnego funkcjonowania partii i komitetów, aż 
w końcu jedynie partie przetrwały na scenie politycznej, a komitety 
znalazły się na marginesie życia politycznego34 . 

33 Rozmowa ze Zdzisławem Najderem...
34 Z. Rykowski, Narodziny demokratycznego systemu władzy…
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Podejmowana przez Autora problematyka jest złożona i wielopłaszczyzno-
wa, biorąc pod uwagę uwzględnienie także innych państw. Stąd też należy 
docenić starania Autora wobec szerszego ujęcia podejmowanej tematyki. 
Wymagało to wykorzystania kilku metod badawczych: historycznoprawnej  
i porównawczej, wykładni systemowej, a także w pewnej mierze empirycznej  
i prawno-dogmatycznej. Takie podejście umożliwiło Autorowi szerzej spojrzeć 
na omawiane zagadnienie, co stanowi wartość dodaną pracy. 
Monografia z jednej strony porządkuje dotychczasowe ustalenia w piśmien-
nictwie, z drugiej zaś – co warte docenienia – stawia ważny cel badawczy  
w postaci próby przedstawienia roli komitetów obywatelskich w procesie trans-
formacji demokratycznej na tle zmian w innych państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Od strony merytorycznej wszystkie rozdziały tworzą spójny „ciąg 
rozważań”, ilustrując rolę komitetów obywatelskich w procesie transformacji 
demokratycznej na tle porównawczym. Należy dostrzec, że praca wypełnia 
lukę w sferze politologicznej analizy wieloaspektowej instytucji systemu po-
litycznego, jakim były komitety obywatelskie, szczególnie w latach 1989–1991.

Bogusław Przywora

Recenzowana monografia w sposób komplementarny prezentuje rolę komite-
tów obywatelskich na drodze do zmiany ustroju w Polsce i jego demokratyza-
cji. Autor przedstawił omawiane zagadnienie w sposób przejrzysty i kompletny.
Praca jest bardzo ciekawym ujęciem kwestii komitetów obywatelskich, które 
to zagadnienie nie znajdowało się dotychczas w szerokim stopniu w orbicie 
zainteresowania badaczy. Opracowanie jest interesujące zwłaszcza pod kątem 
porównania z podobnymi organizacjami z innych krajów bloku sowieckiego. 
Autor używa poprawnej terminologii w kontekście opisywanych zjawisk, wy-
korzystuje również właściwe nazewnictwo historycznych instytucji, organów 
oraz partii politycznych.

Paweł Szabłowski 
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