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Kampania wyborcza Komitetu Obywatelskiego 
Wszystkie  listy  z  podpisami  na  kandydatów  trzeba  było  dostarczyć  do  komisji
wyborczej. Jak już komisja wyborcza ogłosiła, że kandydatami są te i te osoby, trzeba
było przystąpić do poważnej akcji  promowania tych kandydatów. Powstało biuro
promowania kandydatów Komitetu Obywatelskiego. Z tymi kandydatami bardzo dużo
pracowaliśmy,  żeby oni  sami  potrafili  się  zaprezentować.  Ci  ludzie  się  zgodzili,
traktując to jako konsekwencję swojej dotychczasowej działalności, ale nie wiedzieli
co ich czeka w kampanii wyborczej, na zebraniach wyborczych, że będą atakowani
przez środowiska niechętne kandydatom Komitetu Obywatelskiego, że muszą się
potrafić bronić. Więc stworzyliśmy taki zespół. Każdy z kandydatów miał swojego
asystenta albo dwóch asystentów,  którzy zawsze na te  zebrania z  nimi  jeździli,
przedstawiali tych kandydatów, opowiadali o nich i często za nich odpowiadali na
niezręczne pytania zadawane z sali. Pani profesor Gałkowska przygotowywała ich
pod względem medialnym, a więc jak się mają zachowywać, jak mają się ubierać,
jakie gesty mogą wykonywać, jakich nie mogą, w jakim kierunku ich wystąpienia
powinny iść, a czego nie powinni robić. Na przykład bardzo zwracaliśmy uwagę na to,
żeby nie krytykować kontrkandydatów z innych komitetów wyborczych, żeby nie
mówić o nich źle, żeby sobie nie zrażać wyborców. Pani profesor bardzo dużo pracy
włożyła, szczególnie jak chodzi o  wystąpienia telewizyjne, bo tam głównie chodziło o
to, żeby ci kandydaci się zaprezentowali w sposób właściwy, żeby nie popełniali
typowych błędów, które może popełnić człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o
odbiorze telewizyjnym. Przygotowane zostały notki informacyjne o tych kandydatach.
Noty przygotowywał Wacek Biały i Danka Winiarska. Nawet mam gdzieś takie notki
dotyczące Stępniaka i Łupiny. To były bardzo intensywne prace, które zmierzały do
tego, ażeby przygotować kandydatów Komitetu Obywatelskiego merytorycznie, żeby
oni w wystąpieniach, na zebraniach przedwyborczych mogli się zaprezentować. Ja



zajmowałem się organizacją, przygotowaniem tych spotkań. 
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