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Medialne wpadki Mańki
[Tadeusz Mańka] dwa razy bardzo wpadł podczas wystąpień telewizyjnych i [dlatego]
był [jakoś] źle postrzegany. W czasie pierwszego wystąpienia w telewizji lubelskiej
dziennikarze zapytali o jakieś struktury samorządu i o coś jeszcze. On [nie potrafił
odpowiedzieć na te pytania]. Nie wiem, czy był dobrze przygotowany, [żeby na to
pytanie odpowiedzieć]. [Te pytania były po to], żeby go wyciąć, żeby pokazać, że jest
taki a nie inny.
Potem Mańce nie  udało  się  na  spotkaniu  w domu kultury  na  Czechowie,  kiedy
przyszedł obecnie bardzo znany pan redaktor, oczywiście wtedy z tej drugiej strony.
W „Kurierze Lubelskim” potem nas obsmarował. Ja sobie oczywiście poradziłam
z jego pytaniami, ale on potem nieco to poprzeinaczał. Pan redaktor powiedział wtedy
takie  zdanie:  „Wie  pani  co,  ja  powiem na  koniec,  na  panią  bym głosował  i nie
rozumiem, co wy tam robicie”. Nie wyszły Mańce odpowiedzi na pytania. Zresztą pan
redaktor był po prostu świetny jako adwersarz. Oczywiście w „Kurierze” nie napisał,
że na mnie by głosował. Mańka, jak bezpośrednio mówił do ludzi, to było dobrze,
a przy zadawaniu pytań było dużo gorzej. To zależało jeszcze [od tego], kto pytał.
Jeżeli  pytali  robotnicy  i jeśli  ktoś  pytał  o takie  sprawy  bezpośrednio  dotyczące
kampanii, przyszłości, to on nie wypadał najgorzej.
Większość  spotkań  z wyborcami  jednak  nam  wyszła.  Mówię  tylko  o dwóch
wpadkach, nie przypominam sobie, żeby coś takiego stało się więcej. Potem Adam
Stanowski i Zygmunt Łupina doszli do wniosku, że pojadą na Czechów do tego domu
kultury. I też im się nie udało [śmiech]. Tylko o tym już była cisza.
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