
 

 

 

 

 

 Jedynym celem istnienia partii politycznej jest zdobywanie i skuteczne sprawowanie władzy. Formacja polityczna, która tym 

rygorom nie jest w stanie podołać, staje się pośmiewiskiem, a osoby ją firmujące ludźmi niepoważnymi. W danej kwestii 

można się pomylić tylko jeden raz. W przypadku błędu należy wyciągnąć z niego wnioski i przy następnym podejściu 

uwzględnić je w swoich kalkulacjach. Należy postąpić tak, aby uchwycić władzę, uczynić to, do czego partia jest powołana. 
 

 

 PIS w naszym mieście uczestniczył 
w trzech obrotach koła wyborczego 
(2002, 2006, 2010). We wszystkich 
tych przypadkach udział w wybo-
rach zakończył się farsą. Władza nie 
została wzięta, ba - partia się do niej 
nawet nie zbliżyła. Ciekawostką 
jest, że po żadnej z tych porażek w 
głowach jej uczestników nie pojawi-
ła się refleksja. Dlaczego? Odpo-
wiedź na to pytanie jest wdzięcz-
nym materiałem dla socjologów i 
psychologów społecznych. 

 

Uwarunkowania 
 

 Biorąc pod uwagę wyniki wyborcze 
i rozkład elektoratu w ostatnich wy-
borach europejskich, możemy do-
konać następującego założenia. 
- Sojusz Lewicy Demokratycznej - 
20% poparcia, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej (SLD-bis) - 20% popar-
cia, 
- Platforma Obywatelska - 30% po-
parcia, 
- Prawo i Sprawiedliwość - 20% po-
parcia. 
 

Uzupełniając to zestawienie o fakt, że 
SLD i TPDG ściśle z sobą kooperują, 
kandydat na prezydenta - Zbigniew 
Podraza (SLD) może liczyć już w 
pierwszej turze na poparcie rzędu 
40%. Kluczem jest postawa Platformy 
Obywatelskiej. Od tego, jak postąpi 
PO zależy, kto przejmie władzę w 
mieście. Wiedza ta nie jest niczym ta-
jemnym, lecz czymś powszechnym, 
znanym co najmniej od dwóch obro-
tów koła wyborczego (2006, 2010). 
Platforma postąpi tak, jak postanowią 
jej władze. Bo nie krasnoludki po-
dejmują decyzje, lecz zarząd partii 
politycznej. 
 

POPIS albo blamaż   

Z powyższych uwarunkowań wynika 
jednoznacznie, że Prawo i Sprawie-
dliwość bez sojuszu z Platformą Oby-
watelską nie ma żadnych szans na 
sukces wyborczy. Tylko ten alians, 
daje zbliżone do przeciwnika poparcie 
i stwarza możliwość sukcesu. Każde 
inne rozwiązanie prowadzi do klęski, 
takiej samej jak w latach poprzednich. 
 

Aby do sojuszu doprowadzić, zacho-
dzi potrzeba wykreowania takich 
władz w PO, które zechcą realizować 
politykę współpracy z PIS przeciwko 
SLD. Platforma ma bowiem alterna-
tywę. Samodzielnie władzy nie jest w 
stanie wziąć, ale może do niej zostać 
dokooptowana poprzez układ z SLD. 
PIS takiej możliwości nie ma, ponie-
waż nikt z decydentów SLD nie trak-
tuje tej partii poważnie (mają wywiad i 
znają realia). 
Pan Robert Warwas (szef PIS) z pod-
puszczenia Waldemara Andzela (poseł) 
może, co prawda, prowadzić nieistotne 
rozmowy z młodym Bazylakiem 
(SLD) w Aquaparku. 
Do salonów decyzyjnych (Podraza, 
Lipczyk, Koćma) w przeciwieństwie 
do Beaty Małeckiej-Libery (poseł PO) 
nie zostanie jednak dopuszczony. 

 

Wszystko lepsze  
od Frączka 

  

W takim kontekście dochodzi do sytu-
acji niecodziennej, która nie mieści się 
w kryteriach zdrowego rozsądku. PIS 
na wszystkich poziomach decyzyjnych; 
lokalni członkowie, zarząd koła, posło-
wie Andzel i Malik - odrzucają jedyne 
logiczne rozwiązanie, które ich nie 
kompromituje. Odrzucają przygoto-
wany i lansowany przez Frączka pro-
jekt koalicji POPIS. Nie są w ogóle za-
interesowani udziałem (biernym) w 
reformie i tworzeniu na nowo lokalnej 
PO, tak aby władza w tej partii, przypa-
dła ludziom im życzliwym, którzy w 
przyszłości zostaną ich sojusznikami. 
Wolą, aby odnowiona Platforma wpa-
dła w ręce im nieprzychylne, które w 
przyszłości zawrą układ z ich prze-
ciwnikami, czym ich ostatecznie po-
grążą.  

W moim posiadaniu są dokumenty 
potwierdzające, że w odpowiednim 
czasie byli przeze mnie ostrzegani.     
I to praktycznie wszyscy. 
  Wspomniani ludzie wolą, aby wy-
bory po raz kolejny wygrał ich rywal 
SLD, niż miałby powstać POPIS z 
Frączkiem na czele. Jakikolwiek po-
lityczny awans Frączka jest dla nich 
nie do przyjęcia, byłby ich osobistym 
dramatem. 
Wolą kolejne upokorzenie i kompro-
mitację przez SLD i PO, byle tylko 
zatrzymać Frączka, który działa na 
ich rzecz i w ich interesie. 
Z pozycji politycznej jest to działanie 
irracjonalne, które jednak dobitnie 
zaświadcza o ich poziomie inte-
lektualnym i mentalnym. 

 

Wartość przywódcy 
 

Partia polityczna bez władzy ani bez 
widoków na nią w przyszłości jest 
groteską, pośmiewiskiem. Każdy 
człowiek ubiegający się o członko-
stwo stwierdza - “chcę przewodzić 
innym ludziom, jestem do tej roli 
przygotowany”. 
Przyjęcie w poczet członków ozna-
cza, że władze partii, uznają ten fakt i 
go potwierdzają. 
Później następuje ostateczna wery-
fikacja już w praktycznym działaniu, 
tak jak stwierdził Rafał Ziemkiewicz 
“wartość przywódcy mierzy się skut-
kami jego działań”. 
   Proszę pamiętać o doświadcze-
niach wyborów 2002, 2006, 2010. Te 
skutki to brak władzy. Albo się ją 
zdobywa, i wtedy jest się partią, albo 
nie, wtedy stajesz się pośmiewi-
skiem. Na własne życzenie i własne 
żądanie. Kolejny raz z rzędu. Tym 
razem czwarty. 
 

Rzecz o dąbrowskim PiS Rzecz o dąbrowskim PiS 

 

“Naród, który nie potrafi odróŜnić łajdaków od ludzi przyzwoitych,  jest skazany na zagładę”. 
                                                                                                                                                           Antystenes 
                                                                                                                                                                               antyczny filozof grecki 
 



 

 

Polityka infantylna 
 Kolejne rozmowy z senatorem rozwi-

jają się w kierunku pożądanym. Za-
czynamy się do siebie zbliżać. W 
końcu jest wstępne porozumienie. Ja 
pomagam mu w obaleniu Stachowi-
cza (rozmowa z Matusiewiczem, druk 
i kolportaż ulotek, ujawniających 
patologię napompowanych kół). Me-
res składa wniosek o rozwiązanie PO. 
Ja pomagam mu w werbunku nowych 
członków (mam bazy osób powiąza-
nych z PO). Meres w odnowionej 
partii zostaje przewodniczącym, po-
piera ideę sojuszu z PIS. Pozostaje 
tylko do tak zarysowanego układu 
podłączyć PIS, co wydaje się formal-
nością. 
 

Oszczerstwo dobre 
na wszystko 

 

Wówczas od Józefa Kowalskiego - 
szefa Klubu Gazety Polskiej, otrzy-
małem informację, że był u niego 
Robert Warwas i domagał się, aby 
mnie odsunął od współpracy (od 2010 
współpracujemy przy organizowaniu 
spotkań). Z innego źródła, otrzymuję 
informację, że wspomniany Warwas - 
kolportuje w środowisku PIS plotkę, 
jakobym był byłym ubekiem i alko-
holikiem (oba zarzuty fałszywe). 
Ponieważ Józek odmawia jego żąda-
niu, Warwas, kolportuje z kolei plot-
kę wymierzoną w niego. Twierdzi, że 
to on, a nie Kowalski powołał KGP, a 
później został przez Józka, podstępnie 
wyrugowany. I to jemu, człowiekowi 
młodemu i dynamicznemu należy się 
pierwszeństwo. Dodam jedynie, że 
obie plotki są fałszywe. Bezpośrednią 
przyczyną ich powstania była chęć 
utrącenia mojej osoby i odebrania mi 
pewnego pola działania. Klub Gazety 
Polskiej został założony kilka lat te-
mu przez Józefa Kowalskiego. Fak-
tem jest, że w przeszłości obaj pano-
wie ze sobą kooperowali.  
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Latem 2011, będąc po kilku rozmowach ze Zbigniewem Meresem (senator PO), które były obiecują-
ce, umówiłem się na spotkanie z szefem PIS - Robertem Warwasem. Poinformowałem go, że w naj-
bliższym czasie, dojdzie do przesilenia w PO. Krzysztof Stachowicz straci przywództwo. PO zostanie 
zreformowana, a nowym jej szefem zostanie Meres. Pracuję nad tym, aby w celu przejęcia władzy, 
odnowiona partia weszła w sojusz z PIS. PIS samodzielnie władzy nie przejmie, PO również. Plat-
forma ma tylko dwa wyjścia; układ z PIS albo z SLD. Od tego, z kim zostanie zawarty, zależy kto w 
przyszłości będzie rządził miastem. Meres zachowuje się obiecująco i jest gotów obrać kurs na PIS. 
Na przeciwstawnym biegunie jest inny autorytet - Beata Małecka-Libera (posłanka PO), która oscy-
luje w kierunku SLD. 
Moja głowa w tym, aby z tego pojedynku Meres wyszedł zwycięsko. Jeżeli utworzymy POPIS, bie-
rzemy na pewno po dwa, a być może trzy mandaty radnych w każdym okręgu. Kandydat POPIS na 
prezydenta wchodzi do drugiej tury ze Zbigniewem Podrazą (SLD). Przed drugą turą rzucamy 
paszkwila i miasto jest nasze. Sugeruję, że jako architekt przedsięwzięcia, osoba bezpartyjna do za-
akceptowania przez układające się strony, będę naturalnym kandydatem na prezydenta. Rozmowa 
przebiega w życzliwej atmosferze. Odnoszę wrażenie, że rozmówca podziela mój tok myślenia. 
Wszak spadam mu z nieba i wyrywam z politycznego niebytu. PIS nie jest partią zdolną do wzięcia 
władzy samodzielnie. Ówczesna postawa Roberta Warwasa - uprawniała mnie do dalszego pogłębie-
nia relacji z Meresem w sprawie POPIS. 
 

Dzięki czemu Robert Warwas, 
otrzymał możliwość werbunku do 
PIS osób, które przez to zgroma-
dzenie się przewijały. Później poja-
wiłem się ja i w uzgodnieniu z Ko-
walskim stworzyłem bazę adresową 
klubowiczów, zajmując się ich po-
wiadamianiem. W niczym to nie 
przeszkadzało, aby Warwas dalej 
prowadził werbunek do swojej partii, 
ale już w kooperacji ze mną, a tego 
właśnie chciał uniknąć, gdyż trakto-
wał mnie jako potencjalnego rywala, 
zagrożenie. Uderzenie było skiero-
wane we mnie. Józek dostał rykosze-
tem, dlatego że nie podzielił poglądu 
Warwasa w kwestii eliminacji mojej 
osoby. 

 

Zwrot zaczepny      

Był to moment zwrotny. Otrzymałem 
bowiem dowody, iż szef PIS jest jed-
nostką małostkową, ma poważne 
problemy z własną ambicją, w do-
datku jest pozbawiony instynktu sa-
mozachowawczego. Bo jak wytłuma-
czyć działanie człowieka, który w 
sposób oszczerczy, z ukrycia, pod-
stępnie atakuje tego, kto może go 
wypromować i wyrwać z politycz-
nego niebytu? Przecież nikt przy 
zdrowych zmysłach nie będzie twier-
dził, że PIS jest w stanie samodzielnie 
przejąć władzę w naszym mieście! 
Sam nie, ale z PO takie szanse ma. A 
przecież Frączek pracuje nad takim 
właśnie scenariuszem. Moja działal-
ność zarówno na odcinku KGP, jak i 
PO, była zarówno dla Warwasa, jak i 
jego partii korzystna, a nawet wska-
zana. Więcej, była dla tej partii jedy-
nym ratunkiem przed kolejnym bla-
mażem. Stała w zgodzie z duchem 
naszej rozmowy z lata 2011. Skąd 
więc ten atak? Poza chorą ambicją i 
brakiem znajomości realiów nie znaj-
duję wytłumaczenia. Ale szef partii 
nie może nie znać realiów! I to jest 
problem.  
 

Wstępne ustalenia z Meresem mam, 
ale nie mogę dowiązać pod nie PIS, 
gdyż ten ma nieobliczalnego szefa. A 
bez dowiązania PIS ustalenia po-
wyższe są jedynie towarzyską poga-
wędką. Postanawiam czekać przy-
najmniej jakiś czas, może się w koń-
cu opamięta. 

Przyspieszenie 
 

Życie nie zna próżni. Policja zatrzy-
muje Krzysztofa Stachowicza (szef 
PO) pod zarzutem płatnej protekcji,  
rozpoczyna się śledztwo. 
Gdybym miał pod towarzyską roz-
mowę z Meresem podczepiony PIS, 
czyli układ polityczny, byłby to 
wspaniały prezent wieńczący dzieło. 
Ale w tej sytuacji mam problem. 
Staje się oczywistym, że dni Stacho-
wicza w PO są policzone. To ozna-
cza, że moja osoba i działanie, które 
zadeklarowałem Meresowi związane 
z operacją Stachowicz, do której 
przeprowadzenia byłem mu nie-
zbędny, staje się nieaktualne. Czarną 
robotę wykonała policja i Frączek nie 
jest już potrzebny. W polityce decy-
duje układ sił i interesów, a nie towa-
rzyskie relacje. Dopóki Stachowicz 
był przewodniczącym PO, osoba 
Frączka, była dla Meresa niezbędna, 
aby go usunąć. I to był właściwy 
moment do zawarcia porozumienia 
politycznego. Skoro policja już tę 
kwestię rozwiązała, rola Frączka ule-
gła deprecjacji. Mam tego stanu pełną 
świadomość. Aby nie pogarszać poło-
żenia, nieporozumienia z PIS utrzy-
muję w tajemnicy. Wiem już, że jeżeli 
szybko nie rozwiążę problemu, za 
kilka miesięcy przegram wszystko. 
Należy definitywnie rozwiązać kwe-
stię tej partii i jej szefa. 
 

Kontratak 
 

 Piszę notę i rozsyłam po zgromadzo-
nej bazie adresowej członków i sym-
patyków PIS.  
 

Wnoszę w niej, aby mnie zaprosili na 
zebranie, celem zreferowania sytuacji, 
jaka się wytworzyła. Informuję, że 
Robert Warwas - ich szef, nie jest już 
dla mnie partnerem ze względu na 
oszczerstwa i dyletanctwo polityczne. 
Wychodzę z założenia, że w tym śro-
dowisku muszą być jacyś ludzie my-
ślący, do których można przemówić 
logicznym argumentem. Przecież to są 
członkowie partii, czyli osoby, które z 
własnej woli postanowiły przewodzić 
innym. A zatem, przynajmniej część z 
nich musi czytać książki i znać mean-
dry polityki. To, co spotyka mnie póź-
niej jest istnym cyrkiem Monty Pytho-
na. 

 

Odwet 
Dzwoni do mnie dwudziestoletni stu-
dent prawa o nazwisku Bartosz Stra-
szak (członek zarządu PIS) i próbuje 
pouczać, że złamałem prawo. Ma na 
myśli ustawę o ochronie danych oso-
bowych, gdyż do wiadomości innych 
osób ze środowiska PIS podałem jego 
dane adresowe. Żyję pięćdziesiąt lat, 
ponad trzydzieści ocieram się o polity-
kę, ale pierwszy raz spotykam się z 
przypadkiem, aby działacz partii poli-
tycznej ukrywał swoje dane adresowe 
przed własnymi członkami. Nie społe-
czeństwem, ale członkami własnej 
partii, z którymi musi stale być w kon-
takcie, a oni z nim. Po kilku zdaniach, 
chcąc uniknąć dłuższego przekomarza-
nia, proponuję drogę sądową, którą on 
skwapliwie przyjmuje. Po raz pierwszy 
w życiu, spotykam się z kolejnym 
przypadkiem, aby student prawa wypo-
wiadał się na temat aktu prawnego, nie 
znając jego treści. Ustawa o ochronie 
danych osobowych, na którą się po-
woływał, precyzuje wobec kogo ma 
zastosowanie, a wobec kogo nie. Mnie, 
osoby fizycznej nie dotyczy, szkodli-
wość społeczna czynu żadna. 
Następnego dnia, od innego członka 
partii - Tomasza Sarwy, otrzymuję 
maila pełnego oburzenia. Jak śmiałem 
udostępnić innym osobom z PIS jego 
adres! On sobie tego nie życzy!           
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Członek partii politycznej, przywód-
ca społeczeństwa nie życzy sobie 
kontaktu z innymi osobami ze swojej 
partii. Paranoja. 
Inny członek - Arkadiusz Krzemiń-
ski, 45-letni człowiek z maturą, wy-
raża pogląd, iż nareszcie Frączek zo-
stanie uziemiony. Młodzież z partii, 
wytoczy mu proces, zostanie ska-
zany i usunięty z życia publicznego. 
Przy okazji dodaje kilka innych 
bzdur świadczących o jego pozio-
mie. Frączek od teraz jest jego oso-
bistym wrogiem, którego należy 
unicestwić.   
Po miesiącu podniecania się i projek-
cji, oderwanych od realiów urojeń, 
udają się do Małgorzaty Zarychty-
Surówki - członka swojego zarządu, 
będącej jednocześnie radcą prawnym. 
Chcą wytoczyć mi proces sądowy. Ta 
studzi ich zapał i wyjaśnia stan fak-
tyczny. Z żalem odstępują. Pierwsza 
mądra decyzja w tym gronie. 
 

Zagrywa posłanka 
 

Kompromitacji ciąg dalszy. Otrzy-
muję grzecznościowy list od szefowej 
PIS na okręg sosnowiecki, posłanki 
na sejm trzech kadencji - Ewy Malik. 
Chociaż nie była adresatką mojego 
wniosku, sama włączyła się do gry. 
Pisze, iż nie mogę być zaproszony na 
spotkanie z członkami jej partii, by 
zreferować kwestię, ponieważ “statut 
partii, tego nie przewiduje”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poseł na sejm z dziesięcioletnim sta-
żem, twórca prawa nie ma wiedzy na 
temat zasad jego funkcjonowania. 
Nie zna podstawy; co nie jest pra-
wem zabronione jest dozwolone. 
Skoro więc prawo o czymś nie 
wspomina, nie może tego zabronić. 
Ciekawe na jakiej podstawie, w 
trakcie pobytu w parlamencie pani 
Malik korzysta z toalety. Wszak 
regulamin sejmu nic o tym nie 
wspomina.  
Przedmiot mojego wniosku, czyli 
POPIS, bez którego jej partia ulegnie 
kolejnej kompromitacji wyborczej, 
nie ma dla niej znaczenia. Jest co 
prawda posłanką, szefem partii na 
Zagłębie, ale władza na terenie jej 
jurysdykcji ją nie interesuje. Po-
twierdza ten fakt ponownie nie od-
powiadając na mojego maila, w któ-
rym proszę ją o spotkanie, celem 
wyjaśnienia wytworzonego impasu. 
Pani poseł najpierw nieproszona 
zajmuje deklaratywne stanowisko,  
 

które ją kompromituje w kwestii, 
która jej nie dotyczy, a później 
ukrywa się przed adresatem tego 
stanowiska. Analogicznie zachowuje 
się jej kolega, też poseł na sejm 
trzech kadencji - Waldemar Andzel. 
Nie odpowiada na maila i chowa 
głowę w piasek, chociaż jest jej za-
stępcą w strukturze partyjnej. Ten, 
chociaż oficjalnie nie zajął stanowi-
ska, ale skoro jego szefowa zajęła, 
winien się do niego ustosunkować. 
Dodam, że osobiście znamy się z 
panią Malik i panem Andzelem od 
początku lat dziewięćdziesiątych 
jeszcze z PC, razem byliśmy niegdyś 
pełnomocnikami PIS. 
Z braku zaproszenia do postulowa-
nego spotkania z dąbrowskim PIS 
nie dochodzi. 
 

Pozbyliśmy się Frączka 
 

Po odczekaniu, ponawiam inicja-
tywę. Tym razem sam ich zapraszam 
i rozsyłam po tej samej bazie adreso-
wej. Nikt nie przychodzi. Zamiast 
tego z kręgów tego środowiska do-
cierają do mnie kolejne kalumnie. 
Według członka partii - Andrzeja 
Chytrego - jestem rozbijaczem i zło-
dziejem, z którym oni zrobią porzą-
dek. Na każdym kroku prymitywne 
urojenia i pomówienia nie mające 
żadnego osadzenia w stanie faktycz-
nym. To nie są członkowie partii, to 
dzicz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspomniany już - Arkadiusz Krze-
miński (niegdyś mój znajomy) na 
wieść, że wobec fiaska dotychczaso-
wych monitów zmuszony jestem do 
zaniechania wywierania dalszych na 
nich nacisków, z dumą oświadcza; 
“nareszcie pozbyliśmy się Frączka!” 
Jego życiowym credo jest marginali-
zacja mojej osoby. Gdyby mi się bo-
wiem powiodło, byłby chory z zawi-
ści. Nie rozumie, że mój upadek, jest 
również jego upadkiem. Bez mojego 
czynnego udziału, politycznie nie 
istnieje. Ani on, ani jego partia. 
Obłęd. Nikogo rozsądnego. 

 

Zły pieniądz 
wypiera dobry 

    
Z wolna przebija się do mojej świa-
domości porażająca wiedza, że partia 
Prawo i Sprawiedliwość w naszym 
mieście, rekrutuje się z  ludzi bez 
wyobraźni. I to wszystkich, z posła-
mi na czele, bez wyjątku. 

Znana jest zasada, że zły pieniądz, 
wypiera dobry. Ta sama reguła 
obowiązuje w zbiorowisku ludz-
kim. Jeżeli w środowisku pojawią 
się jednostki prymitywne, a nie 
będzie siły, która w odpowiednim 
momencie je utemperuje, to zdo-
minują całą zbiorowość. A to dla-
tego, że mądrzejsi odejdą. Nikt 
poważny nie będzie się przecież 
kopał z koniem. Ani rozum, ani 
zdrowie na to nie pozwolą. I tak się 
stało z dąbrowskim PIS. Jest to 
środowisko ludzi prostych, reagują-
cych na najniższe instynkty (za-
wiść). Ludzi, którzy nigdy nie po-
winni być członkami partii poli-
tycznej, ponieważ nie przejawiają 
predyspozycji, aby przewodzić 
innym. Ludzi, którzy nie są w sta-
nie wytworzyć wartości dodanej, 
drugiemu też nie pozwolą, bo to by 
uwidoczniło ich słabość. Platforma 
jest zła, bo chociaż nie ma orłów, 
ma w swoich szeregach nauczycieli 
i lekarzy. Oni są lepiej notowani od 
pisowskiego studenta, emeryta czy 
związkowca. Nie może być poro-
zumienia, gdyż platfusy są w od-
biorze społecznym lepiej notowani. 
I to oni mogą zostać radnymi. Jed-
nostka prosta woli nic nie znaczyć 
w gronie takich samych jak ona niż 
pozwolić, aby ktoś z jej otoczenia 
zyskał na znaczeniu. Zysk innego 
to dla niej największy dramat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlatego koalicji z PO, być nie mo-
że, a Frączka, który do niej prze 
należy tępić i zwalczać. Nie można 
go pobić otwarcie, bo ma argumenty, 
należy więc się posłużyć plotką i 
oszczerstwem. I to czynią na miarę 
własnego intelektu i prymitywnych 
popędów. Nie czyni tego jeden 
człowiek, lecz cały stan osobowy. 
Pierwszy raz w życiu zetknąłem się z 
przypadkiem, aby członkowie partii 
nie znali elementarnych mechani-
zmów polityki. Aby dwukrotnie nie 
wzięli udziału w dyskusji, która do-
tyczy ich żywotnych interesów i 
przyszłości. Ba, byli z tego jeszcze 
dumni. Wszyscy jak jeden mąż, cały 
stan osobowy. Dramat.  
 

Żadnego POPIS 
    
Wiosną 2014, kiedy sytuacja w PO 
uległa wyklarowaniu, PO wystawiła 
własnego kandydata na prezydenta 
w osobie Marka Węgrzynowicza, a 
jej szefowa Beata Małecka - Libera  
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zapowiedziała przyszły sojusz ze 
Zbigniewem Podrazą, dla spokoju 
sumienia podjąłem ostatnią próbę 
mediacji. 
Była to już gra rozpaczliwa. Z mojej 
inicjatywy doszło do dwóch spotkań 
z Robertem Warwasem. Pośredni-
kiem i świadkiem był Józef Kowal-
ski. Przedłożyłem ostatnią propozy-
cję poszerzenia elektoratu i stwo-
rzenia protezy POPIS. Propozycja 
zasadzała się na utworzeniu koalicji 
PIS i tych stronników PO, którzy są 
przeciwni sojuszowi ich partii z 
SLD. Dawało to takiemu komite-
towi przewagę nad PO. Zapowie-
działem, że jest to ostatnia i jedyna 
szansa zapobieżenia wojnie między 
nami. Jeżeli zostanie odrzucona, 
pójdziemy w wyborach przeciwko 
sobie, z wszystkimi tego konse-
kwencjami. I została odrzucona.  

 

Bankructwo oszczercy 
 

Robert Warwas (szef PIS), ten który 
rozpoczął ze mną walkę, stosując 
oszczerstwa już przegrał. W wyniku 
rozpętanego konfliktu w przyszłym 
roku nie znajdzie się na liście kan-
dydatów swojej partii do sejmu, 
nawet jako dobijacz listy. Zapowie-
dział to - Waldemar Andzel (poseł). 
Powiedział, że mu nie ufa i nie wpu-
ści go na listę. W poprzednim nu-
merze napisałem, że nie wiadomo, 
czy będzie mógł kandydować na 
prezydenta miasta. Już wiadomo, 
nawet tego nie może. Aby pokazać, 
jak bardzo Frączek się pomylił w 
jego ocenie psychologicznej, posta-
nowił wycofać się z bezsensownego 
kandydowania i wystawić w cha-
rakterze dekoracji kobietę - Małgo-
rzatę Zarychtę. Jest to radca prawny, 
ale bez doświadczenia politycznego. 
Klasyczny listek figowy.  
Robert Warwas człowiek, który w 
2011 wziął kredyt i zainwestował 
go w swoją kampanię do sejmu i o 
mały włos nie został posłem, który 
jeszcze dwa miesiące temu liczył, że 
nim zostanie, bo Malik wybiorą do 
parlamentu europejskiego, toczył ze 
mną wojny oszczercze, tylko po to, 
aby wystawić Zarychtę na pozycji 
straceńczej?! Tylko idiota może 
przyjąć taką bajkę. Wystawił Za-
rychtę, bo sam wystartować nie 
mógł, gdyż uniemożliwił mu to kon-
flikt z Frączkiem. Zarychta jako de-
koracja może kandydować, bo nie 
stanowi dla niego zagrożenia nie ma 
szans na wybór, i jest tylko listkiem 
figowym.  
 

Po owocach ich poznacie 
 

  Członkowie PIS uważają, że mają 
prywatną partię, a te 4 tysiące wy-
borców, którzy ich popierają są ich 
własnością. Ja jestem intruzem, 
uzurpatorem, który uparł się, aby im 
mieszać w głowach, w których mają 
c d na str. 5 



 

Ewa MALIK 
 

Niegdyś pełnomocnik 
PIS na powiat grodzki 
Sosnowiec. Szefując 
partii w tym mieście, 
nie zbliżyła się do 
uchwycenia władzy aż 
w trzech obrotach koła 
wyborczego: 2002, 
2006, 2010 (wybory lo-
kalne, całkowicie od 
niej zależne).  
Przez cały ten okres bez powodzenia szefuje partią. 
Nie jest w stanie nadać partii oblicza ofensywnego, 
ani zawrzeć odpowiednich sojuszy politycznych.  
W chwili obecnej jest przewodniczącą PIS w So-
snowcu, oraz pełnomocnikiem na okręg sosno-
wiecki. 
Brak osiągnięć na niwie politycznej rekompensuje 
zabawą w posłowanie. Jest posłem na sejm, aż 
trzech kadencji (2005-2007, 2007-2011, 2011-
2015). Kaczyński ma do niej słabość i zawsze wy-
stawia ją na pierwszej pozycji w okręgu, co gwa-
rantuje wybór. Wszystko wskazuje, że z tego sa-
mego powodu będzie posłanką następnej kadencji 
(2015-2019). 
W 2003, będąc członkiem zarządu wojewódzkiego 
PIS, głosowała za usunięciem mnie z szeregów 
partii, choć osobiście nie wnosiła do mojej osoby 
zastrzeżeń. Wykonała dyspozycję nowego dąbrow-
skiego pełnomocnika - Jacka Kościelniaka. Zawsze 
płynie z prądem, bez własnego zdania i woli. W 
ostatnim okresie nie potrafiła nawet wykorzystać 
faktu rozpadu PO na terenie Sosnowca. 
W okresie kiedy ważyły się losy jej partii na terenie 
Dąbrowy - zajęła stanowisko mnie nieprzychylne, 
czym ostatecznie pogrążyła partię i siebie. Skom-
promitowała się nieznajomością funkcjonowania 
prawa, co dla posła (twórcy prawa) jest żenadą. W 
krytycznym momencie, odmówiła rozmowy ze 
mną poprzez brak odpowiedzi na maila. 
Jako osoba najwyżej ulokowana w procesie de-
cyzyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za los partii 
i jej wynik wyborczy na terenie naszego miasta. 
 

Waldemar ANDZEL 
 

Niegdyś pełnomocnik 
PIS na powiat będziński. 
Szefując partii w Będzi-
nie nie zbliżył się do 
uchwycenia władzy w 
dwóch obrotach koła 
wyborczego: 2002, 2006 
(wybory lokalne, całko-
wicie od niego zależne). 
W 2010, postanowił 
zmienić taktykę i zawarł 
sojusz z SLD.  
Kierowany przez niego PIS poparł w drugiej turze 
kandydata SLD - Łukasza Komoniewskiego, czym 
przechylił szalę nad kandydatem PO - Radosławem 
Baranem. Zaatakowany przez środowisko prawi-
cowe za sojusz z SLD wyparł się tego, składając 
fałszywe oświadczenie.  
 W  chwili  obecnej  jest  przewodniczącym PIS w 
powiecie będzińskim oraz zastępcą Malik w okręgu 
sosnowieckim.  
 
  

 

 

Poseł na Sejm aż trzech kadencji (2005-2007, 
2007-2011, 2011-2015). W 2003, będąc człon-
kiem zarządu wojewódzkiego PIS, głosował za 
usunięciem mnie z szeregów partii, choć osobi-
ście nie składał żadnych zastrzeżeń do mojej oso-
by. W okresie, kiedy ważyły się losy jego partii 
na terenie Dąbrowy - zajął stanowisko mnie nie-
przychylne. Nie odpowiedział na maila z prośbą o 
spotkanie wyjaśniające. 
W obawie o swoją przyszłość - zapowiedział 
Warwasowi, że nie wpuści go na listę parlamen-
tarną (2015). W wyborach 2011 o mały włos z 
nim nie przegrał. W ramach rekompensaty dał mu 
wolną rękę w działaniu na terenie Dąbrowy. Su-
gerował odrzucenie mojej koncepcji POPIS i za-
warcie sojuszu z SLD na wzór Będzina. W konse-
kwencji powyższego doszło w dąbrowskim Aqu-
aparku do rundy rozmów: Marcin Bazylak (SLD) 
i Robert Warwas (PIS). Rozmowy skończyły się 
fiaskiem, gdyż młody Bazylak nie jest jeszcze 
osobą decyzyjną w dąbrowskim SLD. Powyższy 
fakt dowodzi, nieznajomości lokalnych realiów. 
W przeciwieństwie do Malik, rozumie mechani-
zmy polityczne i potrzebę zawierania sojuszy, ale 
czyni to w sposób bezideowy, skryty i nieszczery.  
Jako osoba ulokowana w procesie decyzyjnym, 
ponosi pełną odpowiedzialność za los partii i jej 
wynik wyborczy na terenie naszego miasta. 
 

Robert WARWAS 
 

Były pełnomocnik, 
obecnie przewodni-
czący PIS w Dąbrowie 
Górniczej. Latem 2011, 
był zainteresowany 
POPIS, później prze-
szedł na pozycje prze-
ciwne i zaczął za po-
mocą pomówień mnie 
zwalczać. Za namową 
Waldemara Andzela 
prowadził rozmowy z 
SLD, bez rezultatu. 

Przeciwnik zaproszenia mnie na zebranie PIS, 
celem zreferowania sytuacji, kiedy ważyły się 
losy PO i jego partii w naszym mieście. Roz-
mowy ze mną pozorował, odsuwając w czasie 
otwarty konflikt.  Ma założoną przez Andzela 
blokadę na start w wyborach parlamentarnych w 
przyszłym roku.  
Aby wykazać moją pomyłkę w jednej z analiz, 
zrezygnował z bezsensownego kandydowania na 
prezydenta miasta, wysuwając prawniczkę Mał-
gorzatę Zarychtę - Surówkę. 
 

Zbigniew PIĄTEK 
 
Członek zarządu PIS w 
Dąbrowie Górniczej, 
związkowiec NSZZ 
”S” w Koksowni Przy-
jaźń. Bliski współ-
pracownik Roberta 
Warwasa, przeciwnik 
POPIS. W rozmowie ze 
mną wykazał się nie-
znajomością realiów 
politycznych.  
 

Wygłosił absurdalną tezę, że PIS idąc w koalicji 
z PO, otrzyma mniej głosów niż idąc samodziel-
nie. Nie zna podstawowego równania szkolnego 
2+2=4>2 
 

Bartosz STRASZAK 
 

Członek zarządu PIS w 
Dąbrowie Górniczej, stu-
dent prawa, ambitny. 
Przeciwnik POPIS i mojej 
osoby. Poparł w rozcią-
głości działania Roberta 
Warwasa zmierzające do 
marginalizacji partii w 
mieście. Zwolennik sa-
modzielnego startu w 
wyborach i eliminacji 
mojej osoby. 
Rozpętał i pilotował akcję zmierzającą do wy-
toczenia mi procesu sądowego z ustawy o 
ochronie danych osobowych za to, że podałem 
dane adresowe jego i kolegów do wiadomości 
pozostałych członków partii, celem przeprowa-
dzenia poziomych konsultacji. 
Nie zna aktów prawnych na temat, których się 
wypowiada. Liczy na mandat radnego. Tupe-
ciarz. 
 

Edward JASIŃSKI 
 
Członek zarządu PIS w 
Dąbrowie Górniczej, 
emeryt. Przeciwnik PO-
PIS i mojej osoby. Po-
parł w rozciągłości 
działania Roberta War-
wasa, zmierzające do 
marginalizacji partii. 
Zwolennik samodziel-
nego startu w wyborach 
i eliminacji mojej oso-
by. 
 

Małgorzata  
ZARYCHTA-SURÓWKA 
 

Członek zarządu PIS w 
Dąbrowie Górniczej, 
radca prawny.  
Trudno cokolwiek o 
niej powiedzieć. W 
partii występuje wy-
łącznie w charakterze 
dekoracyjnym, symbo-
licznym. Nie bierze 
udziału w życiu partii, 
ale firmuje jej poczyna-
nia swoim nazwiskiem. 
W momencie kryzysu, 
prawidłowo oceniła sy- 
tuację pod kątem prawnym, kiedy młodzież 
rwała się do walki ze mną. Nie odpowiedziała 
jednak na mój list odręczny, w którym propono-
wałem nawiązanie bilateralnych relacji. 
Ze względu na wycofanie się Warwasa wysta-
wiona na funkcję prezydenta miasta w charakte-
rze dekoracji.  

Odpowiedzialni za kolejne fiasko 

 str. 4 



 

ŻYCIORYS 
 

      Dariusz FRĄCZEK 
 
1970-1978 Szkoła Podstawowa Nr 6 (Dąbrowa Górnicza) - uczeń. 
 

1978-1983 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Dąbrowa Górnicza) - uczeń. 
 

1980-1981 Działacz Związku Młodzieży Demokratycznej - organizator na 
terenie miasta i szkoły.  Współorganizator akcji propagandowych i akcji pety-
cyjnej popierającej postulaty młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych “Budo-
stal-4”. 
 

1982-1983 Współzałożyciel grupy konspiracyjnej zaj-
mującej się agitacją polityczną, drukiem i kolportażem 
ulotek. Formalnie grupa jest niezależna, jednak postę-
puje według wytycznych Tymczasowej Komisji Koor-
dynacyjnej NSZZ “Solidarność” w Warszawie. 
 

1983 Aresztowany za działalność polityczną, osadzony 
w Areszcie Śledczym (Katowice), postawiony w stan 
oskarżenia. Zwolniony na mocy amnestii 27 lipca 1983. 
Brak egzaminu maturalnego uniemożliwia mu podjęcie 
studiów. Odrzuca ofertę współpracy ze Służbą Bezpie-
czeństwa. Podejmuje pracę w Hucie Katowice w cha-
rakterze pracownika fizycznego (elektromechanik). 
 

1983-1985 Zasadnicza Służba Wojskowa: V Pancerna 
Dywizja “Saska”, 113 Pułk Artylerii, Bateria Dowo-
dzenia, Pluton Łączności (garnizon Kostrzyń nad Odrą) - 
żołnierz służby zasadniczej (stopień wojskowy: starszy 
szeregowy). 
 

1985-1992 Zakłady Koksownicze “Przyjaźń”: Wydział Elektryczny zatrud-
niony w charakterze pracownika fizycznego (elektromechanik). 
 

1988-1989 Zakłady Koksownicze “Przyjaźń”, współorganizator NSZZ “Soli-
darność”, aktywny działacz   Tymczasowej   Komisji   Zakładowej,  
organizator kolportażu niezależnych wydawnictw, zwolennik i uczestnik nie-
legalnego wiecu załogi w obronie zwolnionych z pracy za działalność po-
lityczną. 
 

1989-1990 Współorganizator Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego “So-
lidarność”. 
 

1990-1994 Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Lista DKO”S”). 
Przeciwstawia się polityce korupcyjnej władz miasta, zajmuje pozycje nieza-
leżne. Ze względu na nieprzejednaną postawę bez znaczenia decyzyjnego. 
 

1991-1993 Organizator i przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycz-
nego na terenie Dąbrowy Górniczej. Członek Zarządu Wojewódzkiego. W 
wyborach parlamentarnych 1991 - Szef Sztabu Wyborczego KLD na okręg 
sosnowiecki. Do parlamentu nie kandyduje uważając, że posiada zbyt małe 
doświadczenie polityczne. 
 

1992-1993 Zatrudniony w Biurach Poselskich posłów KLD: Andrzeja Har-
dego (Dąbrowa Górnicza) i Andrzeja Raja (Katowice). 
 

1993-1994 Kuratorium Oświaty (Katowice) - zatrudniony w charakterze in-
spektora ds. młodzieży. Ze względu na intrygi dąbrowskiego środowiska na-
uczycielskiego skupionego w NSZZ “Solidarność”, faktycznej działalności 
nie podejmuje. Odchodzi na własną prośbę. 
 

1994 Zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy za bezpodstawne postawienie w 
stan oskarżenia. 

 

1995-1999 Bezrobotny, zasiłku nie pobiera. Utrzymuje się z otrzymanego odszko-
dowania za bezpodstawne pozbawienie wolności i uniemożliwienie dalszej nauki. 
 

1999 Zakłada Biuro Rachunkowe “PROGRES” (Dąbrowa Górnicza) - właściciel. 
 

1996-2001 Aktywny działacz Akcji Wyborczej Solidarność na terenie Dąbrowy 
Górniczej, później Ruchu Społecznego AWS. 
 

2000 Zdaje egzamin maturalny przed Komisją Kuratora Oświaty dla eksterni-
stów (Katowice). 

 

2000-2001 Uniwersytet Śląski: Wydział Nauk Społecznych, kierunek politologia 
(Katowice) - zaoczny słuchacz jednego semestru. Przerywa studia  nie widząc  

 sensu ich dalszej kontynuacji. Stawia na prywatną działal-
ność gospodarczą. 

 

 2001-2003 Działacz, a później członek Prawa i Sprawiedli-
wość. Pełnomocnik na teren Dąbrowa Górnicza. W wyniku 
konfliktów wewnętrznych usunięty z partii. 

 

 2003 Składa akces do Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie 
Górniczej. Ze względu na groźbę odebrania wpływów po-
sła na sejm - Grzegorza Dolniaka i jego protegowanego - 
Krzysztofa Stachowicza, negatywnie zweryfikowany.  

 

 2006 Wydaje polityczną autobiografię “Ostatni oszołom”, 
traktującą o lokalnym życiu politycznym 1981-2006.  

 

 2010 Zakłada komitet wyborczy i kandyduje w wyborach 
lokalnych na urząd prezydenta miasta. Jako jedyny z  
kandydatów staje do debaty z  byłym  posłem  na Sejm,  
wiceministrem i prezydentem - Zbigniewem Podrazą. Po-
noć debata zakończyła się remisem. Jako jedyny z prze-
granych kandydatów nie sprzedaje swojego poparcia za 

 cokolwiek. 
 

2011- 2014 Rozumiejąc konieczność przymierza politycznego, postanawia do-
prowadzić w Dąbrowie Górniczej do koalicji POPIS. Rozpoczyna rozmowy ze 
Zbigniewem Meresem (PO) i Robertem Warwasem (PIS). Meres reaguje pra-
widłowo. Warwas kluczy, by ostatecznie propozycję odrzucić. Ze względu na 
niedowiązanie PIS projekt umiera śmiercią naturalną. PO dryfuje w kierunku 
SLD. PIS w kierunku politycznego blamażu. 
Zdecydowany przeciwnik pompowania kół (PO) i braku wyobraźni (PIS). Bez-
partyjny. 
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Polityka infantylna  
c d. ze str. 3 wszystko poukładane, w czym utwierdzają ich autorytety - posło-
wie. W imię własnych ambicji dążę do koalicji z PO, bez której niemożliwe jest 
wygranie wyborów. Ich partia nie jest od sprawowania władzy, lecz od samego 
faktu istnienia. PO się boją, bo mają kompleksy i fobie. Znają własne słabości i 
uważają, że na koalicji to PO zyska, a nie oni. Uważają, że PO ma lepsze zaple-
cze kadrowe i ich zdominuje. Dlatego jestem ich wrogiem, którego należy zwal-
czać takimi metodami jakie znają. Takie podejście przypomina postępowanie 
wyznawców sekty religijnej. 
   To, że oprócz mnie kompromitują i ośmieszają również siebie nie ma dla nich 
znaczenia. To, że na trzecią kadencję już zainstalowali Zbigniewa Podrazę ze 
swoją ekipą - również. Takie są owoce polityki w wykonaniu dyletantów, któ-
rym przypadek udostępnił, poparcie co piątego wyborcy. 

 



 

Rzecz o Platformie 

partii ludzi wykształconych 
Mentalność 

 

Podejście Zaguły do mojej osoby 
(pełnomocnika PIS) było trywialne i 
zamykało się w stwierdzeniu; Je-
stem Zaguła, mam pieniądze, pozy-
cję, ty jesteś nikim. Ja mam rządzić, 
bo jestem wielki, ty masz słuchać, 
bo jesteś mały. Jak będziesz po-
słuszny, coś ci skapnie. Jak nie - 
wypad! Trzeba być wyjątkową 
miernotą, aby przystać na takie dic-
tum. Nie przystałem i koalicja PO-
PIS nie powstała. Nie przystali rów-
nież inni pełnomocnicy PO (przez 
niego umocowani), dlatego przegrał 
prawybory. Ale przystali zwerbo-
wani członkowie w naszym mieście. 
To zaświadcza o ich mentalności i 
charakterze. Człowiek, który jest 
poniżany i nie reaguje, wystawia 
sobie świadectwo. Taki człowiek 
nie ma legitymacji moralnej, aby 
wpływać na los innych. 
Sokoliński był uległy, znosił upoko-
rzenia - licząc, że przy wielkim 
Heńku się odbije. Tak się nie stało. 
Przegraliśmy wszyscy. 
W 2002, prowadzone z nimi roko-
wania, przypominały okopy Stalin-
gradu. Mentalność Zaguły już 
przedstawiłem, teraz pozostali. So-
koliński uważał, że wybory wygrają 
nawet bez koalicji z PIS. Najpierw 
nie chciał porozumienia, bo jest im 
zbędne. Jak mądrzejsi na górze już 
je zawarli, zmienił zdanie. Teraz 
chce, ale nie uznaje mojego pełno-
mocnictwa, bo ma inne informacje. 
Rokując ze mną wyrządza mi łaskę, 
którą powinienem docenić. Kur-
czowo trzymał się instrukcji Zaguły 
i interesów swoich aktywistów. A te 
brzmią: Zaguła musi być prezyden-
tem i mieć władzę nieskrępowaną, 
aktywiści muszą być radnymi. Na 
li ście kandydatów na radnych muszą 
dostać cztery pierwsze pozycje na 
pięć i wystawić w każdym okręgu 
60% swoich. Dlaczego? Bo mają 
rozbudowane struktury.  

Przypominam, że rokowania odby-
wają się w realiach, kiedy PIS i PO 
mają porównywalne poparcie 15%. 
Jest zawarta umowa na szczeblu cen-
tralnym mówiąca o równoprawnym 
traktowaniu i partnerskich relacjach. 
Z tymi rozbudowanymi strukturami 
też kłamstwo, bo PO liczyła w Dą-
browie 30 członków, tyle samo funk-
cjonowało wokół PIS. Sokoliński 
przyparty do muru, stwierdza z roz-
brajającą szczerością, że nie może 
postępować inaczej, gdyż takie ma 
instrukcje, a kompetencji żadnych. 
Przynosi gotowe decyzje, wypraco-
wane przez Zagułę i swoich aktywi-
stów, nie podlegają one negocjacji. 
Może ze mną prowadzić rozmowy 
wyłącznie o charakterze sondażo-
wym, wstępnym. Zatwierdzenie i 
decyzja nie leżą w jego rękach. 

 

Megalomania 
 

W końcu dochodzi do dwóch rów-
noległych rund. Z Zagułą oddzielnie 
i ich aktywistami, reprezentowanymi 
przez Sokolińskiego oddzielnie. Te z 
Zagułą z reguły są krótkie i trwają 
kilka minut. Do momentu, aż wy-
głosi swoją maksymę, którą przedło-
żyłem wyżej. Wtedy stwierdzam, że 
jak zmieni zdanie, to niech zadzwoni 
i wychodzę. Z “Bogiem” się nie dys-
kutuje. 
Ciekawostką jest, że w 2002 - Za-
guła znał mój życiorys. Wiedział, że 
w PRL, byłem warchołem, że byłem 
aresztowany, odmówiłem współ-
pracy z SB, że miast studiów w za-
mian za kolaborację, wybrałem służ-
bę wojskową i zawód robotnika. Na 
jakiej podstawie uważał, że będzie 
lepszy od esbeków i mnie złamie? 
Rok wcześniej na tej samej zasadzie 
zraził do siebie wszystkich pełno-
mocników w zagłębiowskich mia-
stach (których sam powołał), czym 
ostatecznie przegrał prawybory i 
wypadł z gry o parlament. Żadnej re-
fleksji, żadnej analizy. Tłumaczę to 
jego mentalnością. Funkcjonował 
wśród ludzi prostych, więc i metody  
 

stosował prostackie. Z ich aktywem 
pretendującym do funkcji radnych, 
było podobnie. Cechowała ich analo-
giczna megalomania. Któregoś dnia 
doszło do spotkania dziesięciu plat-
fusów (ich zarząd) i dziesięciu ode 
mnie (PIS). Przedmiotem dyskusji 
miała być koalicja i dokooptowanie 
do niej niedobitków Unii Wolności, 
z którymi już miałem zawarty układ. 
Przyszli i na wstępie ogłosili swoje 
stanowisko, które wykluczyło jaką-
kolwiek dalszą dyskusję. Po co więc 
przyszli? Ich tajemnica. Zde-
nerwowałem się i wyszedłem. Moi 
ludzie jeszcze z nimi dyskutowali, 
ale nic z tego nie wyniknęło. 
Podkreślam. Nie tylko ja nie mogłem 
znaleźć nici porozumienia z platfu-
sami, ale również dziesięciu innych 
ludzi, bez mojego czynnego uczest-
nictwa. I jeszcze jedno. W trakcie tej 
wymiany zdań, uwidoczniła się 
znaczna różnica intelektualna i men-
talna na ich niekorzyść. Widać było, 
że jest to zbiorowisko ludzi przypad-
kowych, nieogładzonych, bez jakie-
gokolwiek przywództwa. Pazerna 
zbieranina i nic więcej. Z tą katego-
rią ludzi zetknąłem się wcześniej w 
RS AWS i nieco później w PIS. 
Wobec mnie reprezentowali mie-
szaninę niezrozumienia i dystansu. 
Nie byłem ich partnerem z którym 
mają w przyszłości wspólnie zarzą-
dzać, lecz wrogiem, którego należy 
podeptać, a przynajmniej poniżyć.  
 

Brak zasad 
 

Zagułą, byli oczarowani. Bezkry-
tycznie przyjmowali jego megalo-
mańskie wywody - ufni, że przy nim 
czeka ich Eldorado. Kiedy okazało 
się, że tak się nie stanie (ze względu 
na brak POPIS, przegrał z Jerzym 
Talkowskim), zdradzili go od razu, 
bez mrugnięcia okiem. Po wyborach 
negocjowali warunki poparcia Tal-
kowskiego w Radzie Miejskiej (stoł-
ki). Talkowski był otwarty, ale po-
stawił jeden warunek. Zaguła musi 
zniknąć.  

Chodziło o starą awersję związaną z 
jego odwołaniem w 1991. Żaden pro-
blem - odpowiedzieli platfusy. Do-
tychczasowy “Bóg“, z chwilą, gdy nie 
mógł już zapewnić profitów, był bez 
wartości. Teraz w cenie był nowy 
władca. Rozżalony Zaguła, kiedy po-
siadł tę wiedzę, sam odszedł i wrócił 
na stare śmieci, czyli do SLD. 
Opisuję ten fakt, aby czytelnik mógł 
zrozumieć mentalność tego środowi-
ska. Dla tych ludzi (ówcześni aktywi-
ści partyjni) liczyły się wyłącznie stoł-
ki. Dopóki mieli nadzieję, że Zaguła 
będzie w stanie je zapewnić, znosili 
jego chimery i mędrkowanie, bez 
szemrania. Kiedy przepadł, był dla 
nich zbędnym balastem. Nie bronię go. 
Wart Pac pałaca. Istotnym jest, że on 
ich wyselekcjonował i przyjął do partii, 
dlatego ponosi odpowiedzialność za 
ich postępowanie. Wadliwy dobór per-
sonalny zaświadcza o jego kwalifi-
kacjach przywódczych. Mentalnie był 
taki sam. Wilki zaczęły się zagryzać. 
 

 
 

Reguła przyciągania 
 

Regułą jest, że jednostka o określonych 
parametrach mentalnych, przyciąga 
jednostki o analogicznych predyspozy-
cjach. Jeżeli szef jest megalomanem i 
ma wpływ na dobór współpracowni-
ków, dobierze takich samych. Zgodnie 
z tą regułą - Zaguła stworzył partię 
składającą się z ludzi nacechowanych 
prymitywną megalomanią, bo był taki 
sam. Tak dla nich, jak i dla niego, li-
czył się stołek i profity, a nie zasady. I 
tacy ludzie mieli we władaniu szyld 
polityczny warty 20% poparcia spo-
łecznego i nimb ludzi wykształconych, 
jak na elitę przystało 

 

Młody wilczek 
 

 

Szybko w tej bezideowej magmie 
przebił się jeszcze lepszy cwaniak, 
który wszystkich zakasował. Młody, 
dynamiczny, bez hamulców moral-
nych - Krzysztof Stachowicz. Wywo-
dził się ze środowiska handlarzy ba-
zarowych i był przesiąknięty ich men-
talnością. Ukułem powiedzenie, że po 
szeleście banknotu rozpozna jego no-
minał. Ten dopiero zaszalał. Prze-
chwycił koło Młodych Demokratów, 
podpompował i wygrał wybory we-
wnętrzne. 
Sztama z lokalnym książątkiem - 
Grzegorzem Dolniakiem (poseł PO) 
dawała mu przewagę nad pozosta-
łymi. Kolekcjonował stołki, fuchy i 
rady nadzorcze, nieustannie węsząc za 
pieniędzmi.                       c d na str. 7 

Z parti ą od samego początku był problem. Wynikał z faktu, że jej liderem został Henryk Zaguła. Będąc pełnomocnikiem na okręg 
Zagłębia, zainstalował w Dąbrowie Stanisława Sokolińskiego (wówczas radnego). Ten z kolei nie był zdolny do samodzielnych de-
cyzji, stając się narzędziem w jego i innych rękach. To zrodziło w partii dwuwładzę, niesterowność. Z początku nie stanowiło to 
problemu, ponieważ Zaguła marzył o mandacie poselskim. I wszystko wskazywało, że go osiągnie. Tworzył partię na terenie okrę-
gu i miał pozycję korzystniejszą do pozostałych. Gdyby odszedł do parlamentu, odblokowałby kwestię lokalną. Tak się jednak nie 
stało. Jego mentalność raziła nie tylko mnie, ale również powołanych przez niego pełnomocników w poszczególnych miastach Za-
głębia. W efekcie w 2001 przegrał prawybory i wypadł z gry o parlament. Pozostało mu wyłącznie miasto. A w tej grze dwuwładza 
w partii, była problemem, tak jak w trakcie działań wojennych. Formalnie szefował Sokoliński, ale faktyczne decyzje podejmował 
Zaguła w kwestii władzy wykonawczej i co bardziej krewcy aktywiści w przedmiocie listy kandydatów na radnych. Nikt nikomu 
nie ufał i chciał kontrolować drugiego. 
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Dolniak miał wpływ na władzę (PO 
już miało rząd), ale i ustawowe ogra-
niczenia. Instalował więc, gdzie tylko 
mógł swojego człowieka, aby pilno-
wał jego interesów. 
Trzeba przyznać, że w tym stadzie 
wilków - Stachowicz zdobył uznanie. 
Był najsprawniejszy, co imponowało 
pozostałym. Mechanizm operacji był 
prosty. Dolniak instalował go na funk-
cji politycznej (sejmik wojewódzki) i 
obszarze gospodarczym (Interpromex, 
rady nadzorcze). W zamian oczekiwał 
bezwarunkowego poparcia, aby być 
głównym rozgrywającym w Zagłębiu. 
I to poparcie gwarantował Stachowicz 
za pomocą podpompowanych kół. 
Pozorantów przekupywał pracą, tam 
gdzie mógł. Jedni dostawali etaty 
(ekipa w Interpromexie), inni przetargi 
(Pasek w koksowni) i maszyna funk-
cjonowała. Wspaniała zabawa na pu-
blicznym majątku. Inni widząc, co się 
wyrabia nie chcieli tego zmieniać, lecz 
się podłączyć. Jak grzyby po deszczu 
zaczęły powstawać kolejne koła par-
tyjne. W szczycie było ich dziewięć z 
czterystoma duszami, oczywiście  
tylko na papierze, aby inni ambitni 
mogli się dowartościować i w przy-
szłości też awansować, chociaż na 
radnego. Nie chodziło tylko o dietę, 
ale i stołki (Bogusława Ciaś z ro-
dziną). Poparcie na rzecz partii wzro-

sło i przekroczyło 30%. Ludzie wy-
kształceni głosują na ludzi wykształ-
conych, a tacy są tylko w Platformie. 
Tak powiedziały autorytety w telewi-
zorku. 

Koniec watahy 
 

 

Istotnym jest, że elitarna partia, za jaką 
uchodziła PO, mentalnie w niczym nie 
ustępowała handlarzom bazarowym. 
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Proceder trwał dziesięć lat. I przez ten 
okres, w szeregach partii nie znalazł 
się, ani jeden człowiek, który by zde-
finiował problem i zechciał go zli-
kwidować. Ani jeden! Wszyscy 
chcieli się tylko podłączyć i coś dla 
siebie uszczknąć. 
W 2010 nastąpiło pierwsze tąpnięcie. 
Doniak zginął w Smoleńsku i Stacho-
wicz stracił mentora. Od tego mo-
mentu jego gwiazda zaczęła blednąć. 
Koneksje Dolniaka, oprócz podpom-
powanych kół, były kluczem w jego 
karierze i smarem w funkcjonującej 
maszynie, przez niewiedzę nazywanej 
partią polityczną. Główny wilk zaczął 
tracić kły. Niefortunny start na prezy-
denta jeszcze go osłabił. Ale zęby, 
wybiła mu ostatecznie dopiero poli-
cja; zatrzymanie i sprawa karna. Tego 
nawet liberalna PO nie mogła tole-
rować. Miraż prysnął i polityczny aut.    
Po  Stachowiczu  pozostał  problem 
napompowanych kół, czyli niemoż-
ność wyłonienia następcy.  
 

Próba sanacji 
 

Porozumienie Meresa (senator) i Li-
berowej (posłanka), rozwiązanie 
struktury i odtworzenie jej na nowo 
było ruchem pożądanym. Popełniono 
jednak błąd, który zaważył na przy-
szłości.   
Ani senator, ani posłanka nie znali 
pewnego mechanizmu władzy i nie 
nacisnęli na zarząd wojewódzki w 
odpowiednio zdecydowany sposób. 
Ten mechanizm to koncentracja wła-
dzy. Po rozwiązaniu i ustaleniu stanu 
faktycznego (40 członków) należało 
powołać jedną osobę w randze peł-
nomocnika na okres trzech miesięcy z 
wyłączną kompetencją przyjmowania 
członków.  
 

Po tym okresie, pełnomocnik winien 
zwołać zebranie, przeprowadzić wybory 
i zakończyć swoją misję. Nie uczyniono 
tego, tylko powołano ciało zbiorowe, 
składające się z dziesięciu osób (posłan-
ka, senator, radni i Tytus Żurek). A dzie-
sięć osób, to dziesięć różnych mózgów i 
dziesięć różnych ambicji. A to oznacza 
dekoncentrację. W efekcie nastąpił na-
wrót pompki, oczywiście w mniejszej 
skali, ale jednak. Mimo odnowienia PO, 
dalej jest zawirusowana starym bakcy-
lem. Ambicje nie wygasają, a ci ludzie 
inaczej nie potrafią. 
 

Parcie tylko na władzę 
 

Po fiasku mojej operacji z POPIS, sta-
wało się oczywistym, że partię przejmie 
Liberowa. Kiedy Borowicz, odmówił 
sojuszu z Meresem, był to już pewnik. 
Posłanka, co było też do przewidzenia 
nie jest osobą zdolną do efektywnej 
działalności politycznej. Wynika to z jej 
życiorysu. Jako radna załatwiła sobie 
stołek zastępcy dyrektora szpitala i ni-
czym więcej się nie wykazała. Jako 
posłanka trzech kadencji też nie ma się 
czym pochwalić. Jest tylko świeczką na 
lokalnym świeczniku, podpartą man-
datem poselskim. Krótko mówiąc; pro-
chu nie wymyśli, a żyć trzeba. Słusznie 
skonstatowała, że władzy Platforma w 
mieście nie weźmie, a władza w poli-
tyce jest wszystkim. Należy zatem się 
porozumieć z tym, kto ma szansę naj-
większą, czyli swoim kolegą - Zbignie-
wem Podrazą. Tak zawiązała się nić 
sojuszu SLD-TPDG-PO. Takowy układ, 
daje pewność, że Zbigniew Podraza, 
będzie prezydentem trzecią kadencję. A 
to oznacza, że miasto nie zostanie prze-
wietrzone, dotychczasowe patologie 
utrwalone, system władzy zabetono-
wany. 

Istotą jest, że PO, w wyniku układu zo-
stanie dokooptowane do grupy osób 
trzymających władzę. Nie będzie w 
jądrze decyzyjnym, bo ono jest już zaję-
te przez panów Lipczyka i Koćmę, ale 
dokooptowane do obrzeży. Jakieś stołki 
oczywiście dostaną. Nie będą to jednak 
funkcje istotne decyzyjnie. Te stary 
układ ma poukładane i dobrowolnie ich 
nie odda. Ożywczego ludzie z PO nic 
nie wniosą, wszak dotychczasowym 
działaniem już pokazali swoje kwali-
fikacje polityczne i mentalne. Kilku z 
nich zarobi nieco grosza, a miasto bę-
dzie się dalej dusić w układzie starych 
powiązań i zależności. 

 

Zero złudzeń 
 

 

Niech nikogo nie zmyli wystawienie 
przez partię, kandydata na prezydenta w 
osobie Marka Węgrzynowicza. Był 
radnym ostatnią kadencję i pokazał, że 
nic nie potrafi. To tylko słaby, nie-
groźny człowiek, aczkolwiek nie jest 
oszustem. Tolerował wszystko, co się w 
partii działo, tolerował to, co się działo 
w radzie miejskiej i będzie tolerował, to 
co się przydarzy w przyszłości. A pozo-
stanie ze swoją kandydaturą sam na 
placu boju. Nawet gdyby wszedł do 
drugiej tury, czego wykluczyć nie moż-
na i tak jego partia poprze w osta-
teczności jego rywala - Zbigniewa Pod-
razę. Będzie wystawiony, tak jak TPDG 
wystawiło kiedyś Bobera, a i tak po-
parło Podrazę. Tak postępują ludzie 
bezideowi, dla których liczy się wy-
łącznie parcie na władzę i muszą być jak 
najbliżej niej, bo współudział daje apa-
naże, rzeczywiste lub urojone. A co do 
kondycji moralnej platfusów na podsta-
wie przedłożonego całokształtu, nikt złu-
dzeń mieć nie może. Sygnały są wyraźne 
i nie pozostawiają żadnych złudzeń. 
 
 



 
Przedstawiłem rzetelny obraz sytuacji panującej w centrum i po prawej stronie naszego miasta. Chciałem zbudować alternatywę dla rządzącej 
lewicy. Nie wyszło. Sytuacja obecna musi panować jeszcze cztery lata. Jej początki sięgają roku 2003. Wówczas świeżo upieczony pełnomocnik 
PIS - Jacek Kościelniak - doszedł do wniosku, że dopóki Frączek jest członkiem jego partii, on będzie przebywał tylko w jego cieniu. Zrozu-
miał, że nie jest w stanie wytrzymać ze mną merytorycznej rywalizacji. Skorzystał z okazji i dopisał mnie do listy proskrypcyjnej, kolejnej 
czystki wewnętrznej, jak ą zarządził Kaczyński. Tak znalazłem się na politycznym aucie. 

 

“Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz.” 
                               Mahatma Gandhi 

Przed zwycięstwem 

Wydawca i odpowiedzialność prawna  
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Mój ówczesny przeciwnik - Zbigniew 
Wróblewski (wówczas członek PO) na 
wieść o mojej politycznej egzekucji na 
zebraniu partyjnym, oświadczył: 
“Chwała Bogu, już po PIS”.  
Nawet przeciwnik, potrafił racjonalnie 
zdiagnozować sytuację. Partia, w imię 
chorej ambicji jednego człowieka, 
utrąciła drugiego, który był w stanie 
sięgnąć po władzę. Znał miejscowe 
uwarunkowania i rozumiał potrzebę 
zawierania sojuszów politycznych. W 
tamtym okresie, byłem jedynym czło-
wiekiem, który był w stanie prowadzić 
działania zarówno na odcinku PIS, jak 
i PO skutkujące koalicją. A taki sojusz 
był i nadal jest niezbędny, aby pobić 
SLD i jej stronników. Zdarzenie to 
otworzyło dla panów Lipczyka i Koć-
my możliwość, aby pod przykryciem 
sympatycznego Zbigniewa Podrazy, 
tym razem z tylnego siedzenia, dalej 
czerpali profity wynikające ze spra-
wowania władzy. Profity, bo jakość 
rządzenia nie miała i nie ma dla nich 
żadnego znaczenia. 
Powtarzam: - Zbigniew Podraza nie 
był dwie kadencje (obecnie będzie 
trzecią) prezydentem naszego miasta - 
dlatego, że posiada kwalifikacje czy 
predyspozycje. On ich nie posiada. 
Wykazał to dobitnie w trakcie pełnie-
nia mandatu radnego, posła na sejm 
czy wiceministra zdrowia. Musi jed-
nak nim być, gdyż nie ma rywala ani 
siły politycznej, z którą mógłby prze-
grać. Jego siłą nie jest osobowość, ale 
słabość opozycji, która nie ma lidera 
zdolnego do skutecznego działania. 
 

Wróg publiczny 
 

 W 2006 napisałem i wydałem książkę, 
traktującą o zagadnieniach politycz-
nych w naszym mieście. W 2010, po-
prosiłem kilkunastu znajomych o po-
moc, abym mógł wystartować w wy-
borach i się zaprezentować. Był to 
sztucznie utworzony komitet, wyłącz-
nie po to, abym mógł zafunkcjonować. 
Partii przecież nie miałem. I pokaza-
łem, że jestem jedynym, który nie 
obawia się starcia z Podrazą twarzą w 
twarz. Byłem jedyną osobą, która nie 
sprzedała się za wizję ochłapu. Uwa-
żałem, że książka plus start o własnych 
siłach wpłyną na osoby z lokalnej 
sceny, spowodują pożądaną refleksję. 
Skoro Frączek nadal jest obecny, to 
może by się z nim porozumieć. Re-
fleksję rzeczywiście wywołałem, ale z 
odwrotnym od zamierzonego skut-
kiem. Uruchomiłem przeciw sobie 
mieszaninę lęku, wrogości i zawiści.  

Frączka trzeba zatrzymać, wyelimi-
nować, bo gdyby odniósł sukces, to 
kim ja byłbym! Stąd pomówienia, 
plotki, propaganda szeptana. Miernota 
nigdy nie przyzna, że jest miernotą. 
Winę zrzuci na wszystko, tylko nie 
siebie.  
W PO poza Zbigniewem Meresem nikt 
nie zadał sobie pytania co się stanie, 
jak odrzucimy koncepcję Frączka? 
Skoro w 2002, 2006 i 2010, samo-
dzielny start nie dał nam władzy, dla-
czego ma dać w 2014? Czy więcej 
zyskamy na sojuszu z SLD, czy z PIS? 
Czy miasto potrzebuje przewietrzenia? 
W PIS zostałem okrzyczany wrogiem 
publicznym. Największym złem, jakie 
ziemia nosiła: ubekiem, alkoholikiem, 
rozbijaczem i złodziejem. Jeden czło-
wiek o nazwisku Robert Warwas w 
obawie o swoją wyimaginowaną po-
zycję, uruchomił i wprawił w ruch 
propagandę szeptaną i reszta to bez-
krytycznie podchwyciła. Jest to dobit-
nym świadectwem jakości tego śro-
dowiska. Prymitywna dzicz, która nic 
nie znaczy i nie będzie znaczyła. 
 

W pułapce niedoczasu 
 

W rozgrywce tej popełniłem jeden 
błąd. Szachiści określają go mianem 
niedoczasu. Jest to właściwy ruch, 
wykonany w niewłaściwym momen-
cie. Kiedy półtora roku temu, dotarło 
do mnie, że plan poniósł fiasko, nale-
żało przejść do tworzenia faktów do-
konanych, czyli POPIS. Nie oglądać 
się na stanowisko organów statuto-
wych partii, tylko tworzyć fakty i sil-
nie je nagłaśniać. Łudziłem się, że jest 
to chwilowy kryzys, że przyjdzie 
otrzeźwienie. Kiedy zrozumiałem, że 
tak się nie stanie, było już za późno. 
 

Obecnie nie mam już możliwości 
stworzenia komitetu wyborczego z 
szansami na elekcję. Co najwyżej mo-
gę utworzyć kolejną atrapę, skazaną na 
przegraną. Jako człowiek od-
powiedzialny nie mogę takiego błędu 
popełnić. Lepiej się wycofać, niż 
zbłaźnić. Niech skompromitują się ci, 
co mnie opluli i odrzucili.  
 

POPIS powstanie 
 

Nie rezygnuję z planu POPIS, lecz 
jestem zmuszony do przesunięcia jego 
realizacji w czasie. W przyszłym roku, 
przed wyborami parlamentarnymi, 
zaistnieją sprzyjające okoliczności, 
umożliwiające rozwiązanie PIS w 
naszym mieście i utworzenie od pod-
staw z nowym składem osobowym. 
Winni czwartej z rzędu porażki znajdą 
się za burtą. 
PO sojusz z SLD odbije się czkawką. 
Kilku platfusów dostanie mało istotne 
posady, a reszta nic. I ta reszta będzie 
dyszała nienawiścią do tych obdaro-
wanych. Oni za ich stołki zapłacą cenę 
firmowania politycznej prostytucji, 
zostaną sprzedawczykami bez profi-
tów. Wytworzy się sytuacja analo-
giczna do sosnowieckiej. Tam w kon-
sekwencji sojuszu PO z rządzącym 
SLD Platforma praktycznie się rozpa-
dła, i to samo zjawisko wystąpi u nas. 
Nawet w polityce prostytutce się płaci, 
bo gdy nie otrzyma zapłaty, zostanie 
tylko skrzywdzoną szukającą zemsty. 
Nowy, obliczalny politycznie PIS i 
znaczna część sfrustrowanej PO wy-
tworzy korzystny klimat dla realizacji 
mojej koncepcji POPIS. 
 
  

Nie rezygnuję z działalności politycznej, 
tylko się przegrupowuję. Po jesiennych 
wyborach, kiedy znane będą wyniki, 
każdy oceni po czyjej stronie leżała 
racja, i kto w mieście jest autentycznym 
liderem centroprawicy. Czy ci z PIS i 
PO, co zostaną bezradnymi radnymi, 
czy ten co przed tym ostrzegał, lecz oni 
z zawiści pokrzyżowali jego plany. Bo 
kto będzie sprawował rzeczywistą wła-
dzę, to jest już rozstrzygnięte. 
 

Niech ostatni  
będą pierwszymi 

    
Już nikt mnie nie ignoruje, ani się ze 
mnie nie śmieje. Obecnie mali ludzie 
mnie zwalczają. Zgodnie z teorią Ma-
hatmy Gandhiego jest to ostatnia prze-
szkoda przed dojściem do władzy. Na-
leży wytrwać i przełamać opór. W wy-
borach nie wezmę udziału, więc nie 
popełnię blamażu. Moi wrogowie we-
zmą i się skompromitują, nawet jeżeli 
któryś z nich zostanie radnym. Celem 
działalności politycznej jest bowiem 
władza, a nie funkcja bezradnego. Rad-
ny władzy nie posiada. 
Do tych co pójdą do urn wyborczych 
mam jedną prośbę. Skoro zdecydujecie 
się wziąć udział w wyborach, nie gło-
sujcie na ludzi z początku listy, a 
zwłaszcza na pierwszych. Tam będą 
ulokowani ci, co ponoszą pełnię od-
powiedzialności za aktualny stan rze-
czy. Ludzie pazerni i ambitni, ludzie 
bezwzględni, którzy za ochłap sprzeda-
dzą każdego. Niech lepiej radnymi 
zostaną zwerbowani przez nich dobija-
cze list, ulokowani na szarym końcu. 
To, kto będzie radnym, nie ma dla was 
żadnego znaczenia. Władzą w mieście 
jest prezydent, nie radny. Prezydentem 
i tak zostanie Zbigniew Podraza. Niech 
chociaż maluczcy coś z tego mają. Le-
piej niech zarobią oni, niż zawistni, 
pazerni aroganci. To ich otrzeźwi. Sko-
ro ja potrafię się wycofać, a oni nie, to 
niech wyeliminuje ich kartka wyborcy. 
Jeżeli chcesz pomóc sprawie w przy-
szłości, nie głosuj na pierwszych na 
liście. Otrzeźwienie tym ludziom jest 
bardzo potrzebne. 
Ci z państwa, którzy podzielają mój 
pogląd i chcą się przyłączyć, proszeni 
są o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Poszukuję nowych twarzy z otwartymi 
horyzontami. Ludzi, którzy pomogą w 
realizacji mojej koncepcji: najpierw 
POPIS, potem władza. Cztery lata 
szybko miną... 
                             Dariusz FRĄCZEK 
 


