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Kto obecnie wspiera Samoobronę 
w działaniach wizerunkowych?
Nie wynajęliśmy żadnych ludzi z 
zewnątrz, którzy mogliby się tym zaj-
mować. Po naszych doświadczeniach 
w tym zakresie, które były niezupeł-
nie pozytywne, poprzestaniemy na 
tym, że będziemy słuchać mądrych rad 
życzliwych nam obserwatorów.
Dlaczego dopiero teraz powołano 
rzecznika partii?
Wcześniej nie dostrzegaliśmy takiej 
potrzeby. W tej sytuacji, nie ukrywamy 
- dość trudnej dla partii ze względu na 
różnego rodzaju ataki, taka koniecz-
ność się pojawiła.
Szef Samoobrony będzie się chwalił 
sukcesami partii, a Pan jako rzecznik 
będzie się spierał z dziennikarzami 
na temat kwestii drażliwych?
Jestem od tego, żeby sytuacje krytyczne 
wyjaśniać, ale moją rolą jest głównie 
wypowiadanie się na temat tego, co 
robimy konstruktywnego. Oczywiście 
premier Lepper wypowiada się na ten 
temat, jeśli pozwala mu na to czas.
Widać, że odsunęliście niektóre 
osoby od kontaktów z mediami, 
bo ich wypowiedzi źle wpływały 
na wizerunek Samoobrony.
Od razu zaprzeczę, że kogokolwiek 
odsunęliśmy od kontaktów z mediami. 
Chcemy pokazać, że Samoobrona jest 
ugrupowaniem szerszym niż te osoby, 
które do tej pory nas reprezentowały. 
Postanowiliśmy oddelegować okre-
ślone osoby do publicznego wypowia-
dania się i kreowania wizerunku partii 
w określonych dziedzinach. Na temat 
problemów związanych ze służbą zdro-
wia wypowiadają się więc osoby, które 
są członkami odpowiedniej komisji sej-
mowej, mające przygotowanie zawo-
dowe w tym zakresie.
Są gotowe do kontaktów z 
mediami?

Przygotowujemy dla nich szkole-
nia medialne z podstawowych zasad 
wypowiadania się.
Komu jeszcze partia sf inansuje 
podobne szkolenia?
Tak zwanej młodzieżówce partyjnej, 
której przedstawiciele wypowiadają 
się w mediach, choćby w programach 
poświęconych debatom młodzieży.
A Pan przechodził takie szkolenia?
Nie.
Będzie więc Pan brał w nich 
udział?
Jeśli znajdę czas i uznam, że musiał-
bym się czegoś nowego dowiedzieć, 
to sądzę, że tak. Jako politolog zajmo-
wałem się również od strony nauko-
wej analizą różnych kampanii wybor-
czych, nie tylko zresztą w Polsce, ale w 
innych krajach. Mam więc doświadcze-
nie, które oczywiście w porównaniu z 
doświadczeniem ekspertów zajmują-
cych się tą dziedziną jest doświadcze-
niem niewielkim.
Jak można w skrócie przedsta-
wić nową politykę informacyjną 
partii?
Docenienie mediów regionalnych, 
dużo konferencji prasowych organizo-
wanych w sobotę i niedzielę w terenie 
z udziałem Andrzeja Leppera.
Konferencje nie są jednak celem 
samym w sobie. Ważne jest, aby 
dotrzeć z informacją do dziennika-
rzy, kiedy się ona pojawia.
Samoobrona zaczęła też urządzać 
tzw. briefingi na temat bieżących 
spraw, które są istotne i warto je 
skomentować. Dotychczas dziennika-
rze musieli nas poszukiwać i prosić o 
komentarze.
Nad czym jeszcze chcecie 
popracować?
Będziemy się zastanawiali nad stwo-
rzeniem szerszego wizerunku Samo-
obrony, począwszy choćby od spraw 

takich, jak logo partii. Chcemy więk-
szej czytelności, wyrazistości, odwołań 
nie tylko do dotychczasowej tradycji 
Samoobrony, ale także do symboliki 
ugrupowań wielkomiejskich.
W miastach macie jednak naj-
mniejsze poparcie.
W sytuacji, gdy chcemy zawalczyć o 
poparcie w miastach musimy zbudo-
wać również wizerunek, który będzie 
bardziej trafiał do ich mieszkańców.
Czy nie ma obawy, że raczej się 
on rozmyje?
Istotne jest to, do kogo przepływa 
elektorat Samoobrony. Oczywiście na 
wsi do PSL, a w miastach do dawnego 
SLD Lewicy i Demokratów. Te analizy 
wskazują więc, że w miastach i średniej 
wielkości miasteczkach warto wrócić 
do retoryki czy może nawet symboliki 
kojarzonej z lewicą.
Dość popularne były kiedyś gazetki 
wydawane przez Samoobronę.
W dalszym ciągu będziemy próbowali 
stworzyć alternatywne źródła prze-
kazywania informacji. Gazety, książki, 
ale też na przykład komiks, czyli forma 
bardziej strawna niż grube tomisko. 
Sięgniemy także po formy bardziej 
nowatorskie, jak wykorzystanie ser-
wisu informacyjnego za pośredni-
ctwem telefonu.
W gazetach pojawiły się wielkie 
tytuły „Były neopoganin rzecz-
nikiem Samoobrony”. Jak Pana 
dotychczasowe fascynacje wpły-
wają na wizerunek partii?
Myślę, że jest to bardzo mało wiary-
godne i odbierane na zasadzie oskar-
żenia, że rzecznikiem Samoobrony jest 
kosmita. Otwarcie przyznaję się prze-
cież do tego, że będąc człowiekiem 
młodym, poszukiwałem rozwiązań i 
chodziłem po ścieżkach radykalizmu.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Na fali afer
O tym, że zostanie pierwszym w historii rzecznikiem 
prasowym partii Samoobrona dowiedział się telefonicznie 
podczas noworocznego urlopu. Mateusz Piskorski ma 30 
lat, jest politologiem z wykształcenia, swego czasu dał 
się poznać jako zaangażowany neopoganin. Na łamach 
„Piar.pl” opowiada o pomysłach na zmiany wizerunku 
Samoobrony, jeszcze bardziej nadwerężonego po ostatnich 
aferach w mediach.
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