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XXX rocznica transformacji.
Społeczne i polityczne
zaangażowanie parlamentarzystów
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
Komunikat z badań, luty 2020

Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za
zgodą Fundacji Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych.
Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania źródła.

WSTĘP
W trzydziestą rocznicę przemian demokratycznych w Polsce zwróciliśmy się do
parlamentarzystów

Obywatelskiego

Klubu

Parlamentarnego

(OKP),

uczestników tamtych wydarzeń, z prośbą o udział w badaniach ankietowych.
Obywatelski Klub Parlamentarny skupiał na początku swojej działalności 161
posłów i 99 senatorów, a w całym okresie jego działalności było 263 członków
(161 posłów i 102 senatorów), co wynikało z wygranych wyborów przez
kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, po wygaśnięciu trzech
mandatów senatorskich.1 Na dzień zakończenia prowadzonych przez nas badań
żyło 161 byłych parlamentarzystów OKP2, a w badaniach wzięło udział 69 z
nich.
W pierwszym raporcie z naszych badań pt. „XXX rocznica transformacji. Ocena
przemian po 1989 roku dokonana przez parlamentarzystów Obywatelskiego
Klubu Parlamentarnego” (na tamtym etapie badań wzięło w nich udział
66 byłych parlamentarzystów OKP) przedstawiliśmy wyniki dotyczące ocen
transformacji ustrojowej, a także ocen kolejnych rządów i prezydentów
sprawujących władzę w minionym trzydziestoleciu. Parlamentarzyści OKP,
podobnie jak inni Polacy, w zdecydowanej większości pozytywnie oceniają
zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r., a których sami byli głównymi
W trakcie I kadencji Senatu zmarło 5 senatorów OKP: 1.Grzegorz Białkowski – zmarł
29.06.1989 r. jeszcze przed posiedzeniem inauguracyjnym Senatu – nie złożył zaprzysiężenia,
stąd w niektórych publikacjach nie jest wymieniany jako członek OKP; w jego miejsce został
wybrany Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, 2.Edmund Jan Osmańczyk – zmarł 04.10.1989r.;
jego miejsce zajęła Dorota Simonides i 3.Adam Stanowski – zmarł 07.02.1990 r.; zastąpił go
Jerzy Kłoczowski. Wakaty po pozostałych dwóch zmarłych w trakcie kadencji senatorach
OKP: 1.Mieczysławie Tarnowskim (zmarł 11.05.1991 r.) i 2.Janie Józefie Lipskim (zmarł
10.09.1991 r.) nie zostały obsadzone. Podobnie nie obsadzony został mandat po zmarłym
pośle OKP – Walerianie Pańko (zmarł 07.10.1991 r.).
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Podczas prowadzenia przez nas badań 27.09.2019 r. zmarł najstarszy żyjący
parlamentarzysta OKP – Adam Mitura, ur. 29.06.1922 r., przedstawiciel pokolenia
międzywojennego.
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aktorami. Znacznie częściej niż inni Polacy pozytywnie oceniają Okrągły Stół i
uważają, że był on „umową społeczną”, a nie „zmową elit”. Różnią się też od
innych Polaków w ocenie rządów, sprawujących władzę po 1989 r., uznając, że
najlepszym z nich w najnowszej historii Polski był rząd Tadeusza
Mazowieckiego. Jednocześnie wskazują, że najlepszym prezydentem Polski był
Lech Kaczyński.
Oczywiście na opinie badanych ma wpływ nie tylko ich bezpośredni udział w
przemianach i doświadczenie z lat 1989-1991, ale także obecne poglądy
polityczne. Znacznie lepiej przemiany oceniają zwolennicy Platformy
Obywatelskiej, a także badani, których określiliśmy mianem „niepartyjnych” niż
zwolennicy PiS-u. Pamięć o historii sprzed 30 lat, której badani byli
uczestnikami, jest rekonstruowana przez współczesność i mieści się, jakby to
określił Maurice Halbwachs, w społecznych (czy też politycznych) ramach,
które wyznaczają obecne poglądy i identyfikacje.
Obecnie chcielibyśmy zaprezentować wyniki naszych badań dotyczące
zaangażowania społecznego i politycznego badanych posłów i senatorów OKP.
Parlamentarzyści OKP pochodzili z różnych pokoleń i środowisk. Najstarsi z
nich, urodzeni w latach 1908-1923, reprezentowali pokolenie przedwojenne, a
najmłodsi, urodzeni w latach 1961-1964 – pokolenie stanu wojennego.
Wszystkich

ich

cechowała

aktywność

społeczno-polityczna,

czy

też

patriotyczna, której wyrazem było zaangażowanie w walkę z okupantem w
czasie II wojny światowej, a po wojnie – działanie na rzecz suwerenności i
niepodległości kraju.
Parlamentarzyści OKP reprezentowali też różne środowiska społeczne. Byli
wśród nich zarówno naukowcy, ludzie kultury, jak i działacze środowisk
robotniczych i wiejskich.
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Niezależnie od przynależności pokoleniowej i środowiskowej łączyło ich
zaangażowanie w ruch „Solidarności”, zarówno w okresie jej legalnego
działania, jak i w czasie konspiracji. To wspólne doświadczenie uczestnictwa w
ruchu solidarnościowym doprowadziło ich do parlamentu.
Parlamentarzyści OKP byli aktywnymi uczestnikami życia społecznopolitycznego przed rozpoczęciem pracy w parlamencie. Rozpoczynając nasze
badania postawiliśmy pytanie: czy i jaki wpływ ta działalność oraz
doświadczenie pracy parlamentarnej miały wpływ na ich dalszą aktywność po
zakończonej kadencji? Badanych parlamentarzystów pytaliśmy m.in. o ich
zaangażowanie społeczno-polityczne po 1991 r. (po zakończonej kadencji
„Sejmu kontraktowego” i pierwszej kadencji Senatu).

METODOLOGIA BADAŃ
Badania prowadzono metodą wywiadu kwestionariuszowego. Kwestionariusze
ankiet wysłano pocztą do 159 parlamentarzystów. Co najmniej kilka adresów
okazało się nieaktualnych. Powiadomiono też kilkudziesięciu z nich drogą
mailową o prowadzonych badaniach.
Badania prowadzono w okresie od 17.06.2019 r. do 30.09.2019 r. i zebrano 69
ankiet (42,9% wszystkich żyjących parlamentarzystów).
Tak uzyskana próba nie daje podstaw do wnioskowania statystycznego,
niemniej jednak jej rozkład odzwierciedla istotne cechy różnicujące badaną
populację, takie jak: płeć, wiek i wykształcenie (metoda doboru nielosowego
kwotowego).
Poniżej zestawiono rozkład próby ze względu na wiek, wykształcenie i płeć
badanych.
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Rozkład próby ze względu na wiek badanych
średnia wieku w obu porównywanych grupach wynosi ok. 75 lat.

Parlamentarzyści OKP
Wiek

żyjący
(161)

badani
(69)

wiek 55-70

27,7%

35,8%

wiek 71-80

45,3%

41,8%

wiek 81 i więcej

27,0%

22,4%

Rozkład próby ze względu na wykształcenie badanych

Parlamentarzyści OKP
Wykształcenie

żyjący
(161)

badani
(69)

średnie

14,8%

13,2%

wyższe

64,2%

68,1%

doktorat i wyżej

21,0%

17,7%
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Rozkład próby ze względu na płeć badanych

Parlamentarzyści OKP
Płeć

żyjący
(161)

badani
(69)

kobiety

10,1%

8,7%

mężczyźni

89,9%

91,3%

DROGI DO PARLAMENTU
Wszyscy parlamentarzyści OKP byli zaangażowani w ruch „Solidarności”.
Znaczna część z nich to znani działacze krajowi lub lokalni jawnych i
podziemnych struktur „Solidarności”. Do grona tego można zaliczyć również
działaczy „Solidarności” rolniczej, opozycjonistów z lat 70., znanych doradców
„Solidarności”, działaczy kultury niezależnej, a także działaczy katolickich, w
tym Klubów Inteligencji Katolickiej. To oni stanowili w okresie przełomu
reprezentantów strony opozycyjno-solidarnościowej i zaangażowali się w
działalność Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie oraz byli liderami
lokalnych komitetów obywatelskich. I znaczna część z nich uczestniczyła
bezpośrednio w obradach Okrągłego Stołu.

Uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu
Uczestnictwo
w obradach
Okrągłego
Stołu

Parlamentarzyści OKP
wszyscy
(263)

żyjący
(161)

badani
(69)

posłowie

27

20

10

senatorowie

32

13

7

Razem

59

33

17
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Na 141 uczestników strony solidarnościowo-opozycyjnej w obradach Okrągłego
Stołu

uczestniczyło

59

późniejszych

parlamentarzystów

OKP

(41,8%

wszystkich uczestników). Niemal co czwarty późniejszy parlamentarzysta OKP
(22,7%) brał udział w tych obradach. Podobny odsetek stanowią uczestnicy
obrad Okrągłego Stołu wśród obecnie żyjących parlamentarzystów (20,5%), a
także wśród naszych respondentów (24,6%).
Znaczna część parlamentarzystów OKP aktywnie uczestniczyła w innych
ważnych

wydarzeniach

najnowszej

historii

Polski.

Najstarsi

z

nich,

reprezentujący pokolenia przedwojenne (urodzeni w latach 1908-1923)

i

wojenne (urodzeni w latach 1924-1931) włączyli się w czasie wojny w
działalność Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych lub Szarych Szeregów
(co najmniej 40 osób spośród 63), a część z nich uczestniczyła również w
Powstaniu Warszawskim (co najmniej 11 osób). Do grona tych osób należeli
m.in.: Stefan Bembiński, Jerzy Józef Dietl, Maria Dmochowska, Gustaw
Holoubek, Jerzy Kłoczowski, Olga Krzyżanowska, Zofia Kuratowska, Jan Józef
Lipski, Andrzej Łapicki, Aleksander Małachowski, Edmund Osmańczyk, Jerzy
Regulski, Andrzej Stelmachowski, Andrzej Szczypiorski, Andrzej Wajda, a
także żyjący obecnie i uczestniczący w naszych badaniach: Władysław
Findeisen, Józefa Maria Hennelowa i Andrzej Wielowieyski.
Parlamentarzyści OKP włączali się w działalność opozycyjną w całym okresie
powojennym. Jednym z najważniejszych wydarzeń w biografiach części (co
najmniej 18) z nich było uczestnictwo w protestach studenckich z Marca 1968 r.
Do grona tych osób należeli m.in.: Adam Michnik, Jan Lityński, Ryszard Bugaj,
Jacek Bujak, Andrzej Celiński, Marian Dojka, Andrzej Glapiński, Gabriel
Janowski, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Andrzej Machalski, Stanisław
Obertaniec, Kazimierz Rostek, Grażyna Staniszewska, Stanisław Tomkiewicz,
Bronisław Wilk, Henryk Wujec, Stanisław Żytkowski.
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Do Wydarzeń Marcowych często odwoływano się w późniejszej działalności
opozycyjnej, a ich uczestnicy odegrali istotna rolę zarówno w opozycji lat 70., w
tym w Komitecie Obrony Robotników, jak i w powstaniu ruchu „Solidarności”.
Parlamentarzyści

OKP

byli

aktywnymi

uczestnikami

wielu

wydarzeń

najnowszej historii Polski. Zdecydowana większość z nich uczestniczyła w
różnorodnych działaniach opozycyjnych. Wielu dotknęły różnego rodzaje
represje, w tym aresztowania, więzienia. Jak wylicza Jerzy Bartkowski ponad
połowa (50,9%) posłów i ponad jedna trzecia (35,3%) senatorów spędziła
łącznie blisko 1 000 miesięcy w więzieniach.3
Za tę działalność w wolnej Polsce parlamentarzyści OKP byli wielokrotnie
odznaczani różnymi odznaczeniami państwowymi. Takie odznaczenia, spośród
160 żyjących, dostało co najmniej 117 parlamentarzystów, a 54 z nich zostało
odznaczonych w ostatnich latach Krzyżem Wolności Solidarności.
Społeczno-polityczne zaangażowanie - opozycyjna biografia kandydatów
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, stała się w 1989 r. przepustką do
parlamentu. Ale również po zakończeniu pracy w parlamencie okresu przełomu
parlamentarzyści OKP nadal byli obecni w życiu społecznym i politycznym.

3

Por.: Jerzy Bartkowski, OKP jako elita władzy, w: Studia Polityczne 2018, tom 46, nr
2, s. 11-48.
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AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA PARLAMENTARZYSTÓW OKP
Zdecydowana

większość

żyjących

obecnie

parlamentarzystów

OKP

kontynuowała działalność polityczną po zakończeniu kadencji w 1991 r. Na
podstawie dostępnych danych biograficznych ustaliliśmy, że ponad cztery piąte
z nich (84,5%) nadal aktywnie uczestniczyło w życiu publicznym. Podobnie jest
w przypadku naszych badanych, spośród których tylko nieliczni (10,1%)
deklarowali, że po zakończeniu kadencji nie kontynuowali działalności
politycznej.
Uczestnictwo
w polityce po
1991 r.

Zaangażowanie polityczne
parlamentarzystów OKP po 1991 r.
żyjący
(161)

badani
(69)

posłowie

97 (84,3%)

46 (92,0%)

senatorowie

39 (84,8%)

16 (84,2%)

136 (84,5%)

62 (89,9%)

Razem
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Aktywność polityczna badanych przybierała różne formy po 1989 roku.
Formy aktywności politycznej

kandydowanie do samorządu

37%

kandydowanie do parlamentu
wykonywanie funkcji samorządowej

61%

25%

wykonywanie mandatu parlamentarnego

52%

udział w kampaniach samorządowych

57%

udział w kampaniach parlamentarnych

75%

członkostwo w partiach politycznych
0%

82%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Najczęstsze formy tej aktywności to: uczestnictwo w partiach politycznych
deklarowane przez 55 (79,7%) badanych oraz udział w kampaniach wyborczych
do parlamentu – 50 (72,5%) badanych.
Ponad połowa badanych deklaruje, że kandydowało do parlamentu (61,2%) lub
sprawowało mandat parlamentarny (52,2%) po zakończeniu kadencji.
Również ponad połowa (56,7%) ankietowanych deklaruje, że brała udział w
kampaniach samorządowych, a jedna czwarta (25,4%), że wykonywała mandat
radnego lub pełniło inną funkcję w samorządzie lokalnym.
Badania potwierdzają fakt, że większość parlamentarzystów OKP starała się
kontynuować aktywność parlamentarną. Podobnie jest wśród wszystkich
żyjących parlamentarzystów.
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Kandydowanie lub
wykonywanie mandatu
parlamentarnego po
zakończeniu kadencji (po
1991 r.)

Aktywność parlamentarna członków OKP
żyjący
(161)

badani
(67)

kandydowanie do parlamentu

104 (64,6%)

42 (62,7%)

wykonywanie funkcji posła
lub senatora

77 (47,8%)

37 (55,2%)

Blisko dwie trzecie (64,6%) żyjących parlamentarzystów kandydowało do
parlamentu w kolejnych wyborach, a połowa (47,8%) z nich uzyskała mandat
parlamentarny. Podobnie wygląda to w przypadku badanych. Na 67 z nich 42
(62,7%) kandydowało do parlamentu, a 37 (55,2%) ponownie znalazło się w
parlamencie.
Wraz z upływem lat zmniejszał się udział parlamentarzystów OKP w kolejnych
kadencjach.
Kadencje

lata

wszyscy

żyjący

badani

X Sejmu, I Senatu

1989-1991

262

161

69

I Sejmu, II Senatu

1991-1993

95

71

35

II Sejmu, III Senatu

1993-1997

37

26

14

III Sejmu, IV Senatu

1997-2001

43

32

14

IV Sejmu, V Senatu

2001-2005

17

13

5

V Sejmu, VI Senatu

2005-2007

8

7

2

VI Sejmu, VII Senatu

2007-2011

10

8

3

VII Sejmu, VIII Senatu

2011-2015

7

7

3

VIII Sejmu, IX Senatu

2015-2019

4

4

1

IX Sejmu, X Senatu

2019-2023

1

1

0

484

330

146

Razem liczba kadencji
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W poniższej tabeli zestawiono aktywność parlamentarną mierzoną liczbą
kadencji z podziałem na wszystkich, żyjących i badanych parlamentarzystów
OKP.
Liczba kadencji
jedna
dwie
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
Razem

wszyscy
158
51
19
19
6
4
4
0
1
0
484

żyjący
84
39
11
14
5
4
3
0
1
0
161

badani
33
18
6
5
4
2
1
0
0
0
69

Dla znacznej części (52,2%) żyjących parlamentarzystów kadencja z lata 19891991 była jedyną. Nikt też z nich nie był parlamentarzystą we wszystkich
dziesięciu kadencjach, liczonych od 1989 r. (włącznie z obecną kadencją).
Rekordzistą

jest

Jarosław

Kaczyński

(9

kadencji),

który

nie

był

parlamentarzystą tylko w latach 1993-1997 (II kadencja Sejmu i III kadencja
Senatu). Poza nim najdłuższym stażem parlamentarnym legitymują się: Stefan
Niesiołowski, Jan Rzymełka i Jan Wyrowiński (7 kadencji) oraz Piotr Łukasz
Andrzejewski, Ireneusz Niewiarowski, Jan Rokita i Dorota Simonides (6
kadencji). Obecnie jedynie Jarosław Kaczyński jest parlamentarzystą.
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Jedną z ważniejszych aktywności parlamentarzystów OKP było uczestnictwo w
rządach.
Uczestnictwo w rządach
parlamentarzystów OKP

Sprawowane
funkcje rządowe
w latach
1989-2019

żyjący
(161)

badani
(67)

Ogółem, w tym:

28

17

premierzy

3

1

wicepremierzy

2

2

ministrowie

12

6

wiceministrowie

15

9

Niemal co piąty (17,4%) z żyjących parlamentarzystów OKP był co najmniej
jeden raz członkiem rządu. Najczęściej piastowali oni funkcję wiceministrów
(9,3%) lub ministrów (7,5%). Trzech parlamentarzystów OKP było premierami:
Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Suchocka i Jarosław Kaczyński, a dwóch
wicepremierami: Paweł Łączkowski oraz Janusz Steinhoff.
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AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PARLAMENTARZYSTÓW OKP
Parlamentarzyści OKP angażowali się nie tylko w działalność polityczną, ale
równie często w działalność społeczną. I to zarówno przed rozpoczęciem
działalności w parlamencie i w trakcie jej prowadzenia, jak i po zakończeniu
kadencji.
Czy po 1989 r.
angażował
(angażuje) się P. w
działalność
społeczną lub
charytatywną?

Deklaracje badanych dotyczące ich
aktywności społecznej po 1989 r.
liczba
badanych

odsetek
badanych (w %)

tak

60

87,0%

nie

2

10,1%

trudno powiedzieć

7

2,9%

Razem

69

100,0%

Zdecydowana większość (87,0%) badanych parlamentarzystów OKP deklaruje,
że uczestniczyło w różnych formach aktywności społecznej.
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Formy aktywności społecznej
inna

22%

przykościelna

22%

sportowa

10%

charytatywna

36%

na rzecz przedsiębiorców

19%

naukowa

25%

związkowa
0%

29%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Najczęstsze formy tej aktywności to: działalność w różnego rodzaju
organizacjach

i

stowarzyszeniach

charytatywnych

(36,2%

badanych),

działalność związkowa (29,0% badanych), działalność w stowarzyszeniach
naukowych (24,5%), działalność w stowarzyszeniach, grupach i kołach
przykościelnych/parafialnych

(21,7%

badanych)

oraz

działalność

w

stowarzyszeniach i izbach przedsiębiorców (18,8% badanych).
Wysokiej aktywności społecznej parlamentarzystów towarzyszy jednocześnie
niska ocena zaangażowania społecznego Polaków.
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Czy Polacy
chętnie angażują
się w sprawy
obywatelskie?

Opinie badanych o zaangażowaniu
w sprawy obywatelskie
liczba
badanych

odsetek
badanych (w %)

tak

20

29,0%

nie

47

68,1%

trudno powiedzieć

2

2,9%

Razem

69

100,0%

OCENA SOLIDARNOŚCI
Jedną z najczęstszych form aktywności badanych była działalność związkowa,
w którą po 1989 r. było zaangażowanych 20 (29,0%) z nich. Parlamentarzyści
OKP kontynuowali działalność w NSZZ „Solidarność” (18 badanych), a
znacznie rzadziej (2 badanych) uczestniczyli w innym związku zawodowym.
Parlamentarzyści OKP na ogół bardzo dobrze (55,9% badanych) lub dobrze
(38,2% badanych) oceniają działalność „Solidarności” z okresu jej jawnej
działalności w latach 1980-81.
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Jak ocenia P. działalność
"Solidarności" w latach
1980-81?

Ocena „Solidarności” z lat 1980-81
liczba badanych

odsetek
badanych (w %)

bardzo dobrze

38

55,9%

raczej dobrze

26

38,2%

pod pewnymi względami
dobrze, a pod pewnymi źle

3

4,4%

raczej źle

1

1,5%

bardzo źle

0

0,0%

Razem

69

100,0%

Zaangażowanie parlamentarzystów OKP w „Solidarność” nie trwało długo.
Zdecydowana większość z nich wycofała się z działalności związkowej. A
oceny działalności obecnej „Solidarności” są bardzo krytyczne.

Jak ocenia P. działalność
obecnej "Solidarności"?

Ocena obecnej „Solidarności”
liczba
badanych

odsetek
badanych (w %)

bardzo dobrze

3

4,4%

raczej dobrze

10

14,7%

pod pewnymi względami
dobrze, a pod pewnymi źle

12

17,7%

raczej źle

15

22,0%

bardzo źle

28

41,2%

Razem

69

100,0%
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OCENA UCZESTNICTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Respondentów pytaliśmy również o ich stosunek do Unii Europejskiej. Niemal
wszyscy (91,3% badanych) pozytywnie oceniają uczestnictwo Polski w Unii
Europejskiej.
Ocena uczestnictwa w UE

Jak ocenia P.
uczestnictwo Polski w
Unii Europejskiej?

liczba
badanych

odsetek
badanych
(w %)

zdecydowanie korzystnie

49

71,0%

raczej korzystnie

14

20,3%

raczej niekorzystnie

0

0,0%

zdecydowanie
niekorzystnie

3

4,4%

trudno powiedzieć

3

4,4%

Razem

69

100,0%

Tylko nieliczni z nich mają odmienne zdanie (4,4% badanych) lub nie mają
jednoznacznej opinii (4,4% badanych).
***
Parlamentarzystów OKP wyróżniała aktywność społeczna zarówno przed
rozpoczęciem pracy w parlamencie, jak i po jej zakończeniu. Zdecydowana
większość z nich w latach 80. była związana z Solidarnością, a wielu włączyło
się w działalność opozycji demokratycznej przed jej powstaniem. Najstarsi,
dorastający w okresie II wojny światowej, byli członkami Szarych Szeregów,
Armii Krajowej i uczestnikami Powstania Warszawskiego.
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Parlamentarzyści OKP włączali się w różne formy aktywności społecznej
również po 1989 r., w tym w działalność związkową, naukową czy też na rzecz
samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.
Wydaje się, że podobnego zaangażowania w sprawy społeczne oczekiwali od
innych. Tymczasem stosunkowo niski stopień aktywności społecznej Polaków,
potwierdzany licznymi badaniami, oddala nas od idei społeczeństwa
obywatelskiego, podzielanej przez parlamentarzystów OKP. Stąd znacząca
większość (ponad dwie trzecie) naszych respondentów uważa, że Polacy
niechętnie angażują się w sprawy obywatelskie.
Parlamentarzyści OKP po zakończeniu kadencji wykazywali również dużą
aktywność polityczną, włączając się w działalność partii politycznych,
kandydując i obejmując funkcje parlamentarzystów. Z tego grona wywodziło się
3 premierów, 2 wicepremierów, wielu ministrów i wiceministrów, kilku
marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, a także europarlamentarzystów.
Parlamentarzyści OKP, w zdecydowanej większości, pozytywnie oceniają
zmiany, jakie dokonały się po 1989 r. w Polsce, w tym uczestnictwo Polski w
Unii Europejskiej.
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