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Janusz Stępniak, Jerzy Kłoczowski, Adam Stanowski,
Zygmunt Łupina, Janusz Rożek, kandydaci na posłów i
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Wybór kandydatów
Zebranie  [w  Seminarium]  i  powołanie  Komitetu  Obywatelskiego  wiązało  się  z
[przygotowaniem do wyborów]. Do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak duże [to
było]  zadanie.  Przynajmniej  ja  sobie  nie  zdawałem.  Wtedy  padła  większość
propozycji, które potem stały się faktem.
Spotkania Komitetu Obywatelskiego odbywały się u księdza [Stefana] Soszki [w
parafii św. Józefa] na LSM-ie. [Tam] zapadały decyzje [w sprawie] kandydatów. Od
razu padła kandydatura Tadeusza Mańki na posła w Lublinie. Nigdy potem nie była
zmieniana  i  w  żaden  sposób  kwestionowana.  [Na  pierwszym  zebraniu]  padła
kandydatura Janusza Stępniaka na senatora. Janusz – wybitny działacz chłopski z
Fajsławic  i  świetny  facet  zresztą.  Nie  żyje  od  wielu  lat.  [Zaproponowało  go]
środowisko rolnicze.
Sprawa drugiej kandydatury na senatora była otwarta. Wszyscy oczekiwali, że to
będzie profesor [Jerzy] Kłoczowski. Pierwsza decyzja podjęta na LSM-ie była taka, że
[kandyduje]  Kłoczowski,  ale w ciągu dwudziestu czterech godzin Komitet  został
ponownie wezwany – i to nawet nie w komplecie. Profesor oświadczył, że nie może
przyjąć tej funkcji. Jak profesor Kłoczowski zrezygnował, było raczej oczywiste, że
[kandydatem] zostanie Adam Stanowski. Nie do końca były dopięte kandydatury w
pozostałych  okręgach,  aczkolwiek  dość  szybko  doszliśmy  do  wniosku,  że
kandydaturą  kraśnicką na posła  będzie  profesor  [nauczyciel  w szkole  średniej]
[Zygmunt] Łupina. Kandydatem na posła [z] Lubartowa będzie ówczesna legenda
buntów chłopskich, czyli Janusz Rożek. Rożek [był kandydatem] pewnym od samego
początku jak Janusz Stępniak.
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