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Tegoroczna kampania samorz¹-

dowa w trzech s³owach.

Pos³u¿ê siê przedwojenn¹ anegdot¹. 
„Jak ci leci?” „Tak w dwóch s³owach 
- jest dobrze.” „A w trzech?” „Nie jest 
dobrze.”
Dlaczego nie by³o dobrze?

Kampania, jak nigdy wcześniej, by³a 
bardzo upolityczniona. By³a te¿ piekiel-
nie nudna i bardzo doraźna. Ta doraź-

nośæ wynika³a z braku poczucia stabi-
lizacji, któr¹ odczuwaj¹ i ci politycy na 
górze, i kandydaci na dole.
A Wroc³aw siê popisa³?

Przez cztery lata ¿adna partia nie 
potrafi³a wygenerowaæ konkretnego 
kontrkandydata, który móg³by zagroziæ 
obecnemu prezydentowi. To świadczy 
o bardzo dobrym zrozumieniu przez 
niego polityki, ale te¿ o tym, ¿e ¿adna 
z partii nie postara³a siê, aby wy³oniæ 
grupê ludzi, która mog³aby siêgn¹æ po 
w³adzê. Nawet przed samymi wybo-

rami dosta³em zaledwie piêæ ulotek 
do skrzynki. Nie zapuka³ te¿ do mnie 
¿aden cz³owiek, który powiedzia³by na 
przyk³ad: „Dzieñ dobry. Jestem kandy-

datem w pañskim obwodzie i chcia³-
bym siê przedstawiæ”.
Kto powinien ju¿ teraz wzi¹æ siê 

ostro do pracy?

Do mnie zg³aszaj¹ siê ludzie z ró¿nych 
opcji, którzy zwyciê¿yli w wyborach. 
Wiedz¹, ¿e przez cztery nastêpne lata 
musz¹ podnosiæ kwalifikacje odnoś-

nie do kszta³towania swojej postawy 
wobec elektoratu i umiejêtności funk-

cjonowania wśród wspó³obywateli.
A dzwoni¹ te¿ ci, którym siê nie 

powiod³o?

Takich telefonów nie odnotowa³em. 
Mo¿e dlatego, ¿e nie przewidywali oni 
czegoś takiego, jak dbanie o swój wize-

runek, nawet przed wyborami.
Brak ulotek, plakaty te¿ nie rzu-

ca³y na kolana. Coś jeszcze by³o 

nie tak jak trzeba?

Jest problem z wygenerowaniem 
nowych twarzy. A jak wiadomo, z 
pierwszego miejsca nawet puste krze-

s³o wejdzie. Poza tym tylko oko³o 30 
proc. kandydatów prowadzi³o aktywn¹ 
kampaniê. Reszta cieszy³a siê, ¿e jest 
na liście, bo umieści to w swoim CV.
Wpad³o Panu w ucho jakieś has³o 

wyborcze?

¯adne nie spowodowa³o u mnie szyb-

szego bicia serca. Uwa¿am, ¿e obra-

camy siê w sferze bana³u. Ale mo¿e 
to wynika z tego, ¿e dobry konsul-
tant polityczny nie widzi w wyborach 
samorz¹dowych wielkich pieniêdzy i 
najczêściej w nich nie uczestniczy? 
A jak powinno brzmieæ ciekawe 

has³o?

Po pierwsze, powinno byæ zwi¹zane 
z miejscem, w którym ludzie ¿yj¹. Po 
drugie, powinno pokazywaæ atrakcyj-
nośæ samego kandydata, jego cechy 
pozytywne. Na przyk³ad we Wroc-

³awiu, gdzie jest ponad sto mostów 
i kilka wysp na piêciu rzekach, które 
p³yn¹ przez miasto, zachêca³em kan-

dydatów startuj¹cych w obwodach 
wyspiarskich, aby nazywali swój elek-

torat wyspiarzami, tworz¹c poczucie 
pewnej wspólnoty.
Mo¿liwa jest modelowa kampania 

samorz¹dowa?

Zacznijmy od tego, ¿e musz¹ w niej 
braæ udzia³ osoby, którym zale¿y na 
kszta³towaniu wizerunku tego regionu 
i miejsca, w którym ¿yj¹. Jeśli ju¿ ten 
warunek jest spe³niony, modelowy kan-

dydat powinien przede wszystkim byæ 
bardziej otwarty na zewn¹trz ni¿ do 
wewn¹trz. Mniej myśleæ o pieni¹dzach 
i stabilizacji na cztery lata. Nadziej¹ 
polskiej polityki s¹ m³odzi ludzie, któ-

rzy bêd¹ wiedzieli, ¿e od ich zachowañ, 
które s¹ oceniane przez wyborców, 
bêdzie zale¿a³o ponowne otrzymanie 
mandatu. Niestety wci¹¿ widzê braki w 
znajomości regu³ i instrumentów PR.
Jakie to braki?

Dobry kandydat powinien umieæ oce-

niæ realnie swoj¹ osobê pod k¹tem 
posiadanych cech, na przyk³ad kom-

petencji - czy jest konkretny, inteli-
gentny, doświadczony, wykszta³cony 
itd. Odpowiedzieæ te¿ na pytanie, czy 
ma zdolnośæ wzbudzania sympatii i czy 
jest moralny, gdy¿ ludzie coraz bardziej 
zwracaj¹ uwagê na moralnośæ. Chcemy 
mieæ silnych przywódców, tymczasem 
mamy do czynienia z tak¹ nijakości¹ i 
to nawet na górze.
A jak Pan ocenia przypadek 

Kononowicza?

W Wielkiej Brytanii by³ cz³owiek, 
który 30 lat startowa³ w wyborach 
z ró¿nymi śmiesznymi has³ami, a 
kiedy zmar³, media poda³y, ¿e potra-

fi³ troszkê rozbawiæ i jakoś rozświetliæ 
ponure ¿ycie polityczne. On to jednak 
robi³ celowo. Podobnie jak Waldemar 
Fydrych - krasnal z Warszawy. Konono-

wicz nie - zosta³ potraktowany instru-

mentalnie. To bardzo smutne zjawisko. 
A tym, którzy siê z niego naigrywali, 
przypominam pytanie Horodniczego: z 
czego siê śmiejecie?
Gdyby jednak dosta³ siê naprawdê 

w rêce fachowców?

Ludzie śmiali siê z jego szczerości, 
poniewa¿ s¹ nieprzywykli do szczero-

ści wśród polityków czy nawet kandy-

datów na polityków. W gruncie rzeczy 
warto sobie zadaæ pytanie, czy gdyby 
mia³ wcześniej dobrych doradców i nie 
porusza³ siê podczas kampanii jak s³oñ 
w sk³adzie porcelany, mia³by jak¹kol-
wiek szansê? Mo¿e w innych wyborach? 
Spójrzmy na Sejm. Czy¿ nie ma w nim 
kononowiczopodobnych pos³ów? 

Rozmawiała Kinga Podraza 

Powiało nudą
Wroc³awianin z wyboru, g³os marketingu politycznego 
w polskich mediach z powo³ania. Na ³amach „Piar.pl” 
Wies³aw Ga³¹zka, konsultant w zakresie marketingu 
politycznego i wyborczego, opowiada, dlaczego ostatnich 
wyborów nie uwa¿a za porywaj¹ce ani dla ducha, 
ani dla oka.
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