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Przed drugą turą wyborów
Z PZPR powstał problem, bo konkurent [Izy] Sierakowskiej, czyli [Witold] Chemperek,
podjął  rozmowy z naszymi,  już wybranymi,  parlamentarzystami.  Po rozmowie z
Januszem Stępniakiem i po ustaleniu z Tomkiem [Przeciechowskim] powiedziałem,
żeby, broń Boże, żaden nowo wybrany parlamentarzysta nie prowadził  żadnych
rozmów wyborczych. Czy z kandydatami na liście PZPR-u, czy oficjalnie na liście SD,
czy  PAX-u,  w  ogóle.  Któryś  z  nich  zostanie  parlamentarzystą  –  albo  waszym
zwolennikiem i będzie z wami pracował, albo będzie waszym przeciwnikiem. Na razie
nie wolno, koniec, kropka. Najciekawszy i najfajniejszy był tutaj Janusz Stępniak –
właśnie z nim ustaliliśmy,  że jeżeli  jeszcze raz się do niego zwrócą,  albo [sam]
Chemperek, albo [ktoś] z upoważnienia Chemperka, ma go odesłać do mnie.
Strasznie mnie świerzbiło, żeby powiedzieć: popieramy [Witolda] Chemperka, ale w
zasadzie nie miałem upoważnienia. Miałbym ostre dyskusje, dlaczego się w ogóle
[tym zajmuję] i z jakiego upoważnienia, przecież nie stoję tam jako Rysiek Setnik,
tylko jako sekretarz Komitetu Ryszard Setnik. Pozwoliłem sobie zrobić aluzję, że
raczej nie Sierakowska i myślałem, że wszyscy zrozumieli. Dzisiaj nie jestem w stanie
tego powtórzyć, było to w miarę jednoznacznie powiedziane, ale jakby rozebrać na
czynniki pierwsze, to tego nie powiedziałem. Miałem ochotę poprzeć [Chemperka].
Wychodziłem bowiem z założenia, że on jest młody chłopak, pewnie jakiś wilczek,
być może karierowicz. Jak wejdzie [do parlamentu], będzie chciał być ważny, ale coś
tam jeszcze może zrozumie.
Skończyło się tak, że wygrał Bonawentura Ziemba w PAX-ie, wygrał [Kazimierz]
Czerwiński, czyli nasz kandydat w SD, i Izabella Sierakowska z PZPR.
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