Czerwiec 2018
W lecie 2014, wydałem dwa egzemplarze Biuletynu POPIS w którym zaprezentowałem koncepcję polityczną związaną z utworzeniem do wyborów lokalnych koalicji wyborczej POPIS.
Równocześnie poddałem krytyce dotychczasowe funkcjonowanie na terenie naszego miasta,
dwóch wymienionych partii: Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwość.
Zawartymi tam treściami, poczuł się dotknięty Krzysztof Stachowicz i wytoczył mi proces
sądowy, związany z ochroną jego czci, którą rzekomo naruszyłem.

„Można oszukiwać wszystkich przez
pewien czas, a niektórych przez
cały czas, ale nie da się oszukiwać
wszystkich przez cały czas.”



Abraham Lincoln

Prawdziwy prezydent w sądzie
„Podstęp tajony służy,
wykryty zaś wstyd
przynosi”.

duszach. Jej szefem był Krzysztof Stachowicz
znany mi polityczno-biznesowy cwaniaczek.
Porozumienie z nim nie wchodziło w grę dlatego, że rewolucjonista nie wchodzi w alianse
z hochsztaplerem. Rewolucjonista hochsztaplera
eliminuje. (…) ”
Zarzucił mi znieważenie stypizowane art.
216 § 2 kk.

Wincenty Kadłubek

Celem obrony rzekomo naruszonej godności 29 września 2014 roku, skierował do
Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej prywatny akt oskarżenia. Ponieważ zarzucony
mi czyn popełniłem w środkach masowego
przekazu, jakim bez wątpienia był mój Biuletyn, tutejszy Sąd nie był władny rozpoznać
sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra
sprawiedliwości, odesłał go do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach,
który takowe uprawnienia posiada. Jest to
Sąd, przed którym staje każdy dziennikarz
z naszego województwa, który narazi się
swoim przekazem. Rozporządzenie ministra
jest o tyle istotne, że tego rodzaju zarzuty
z reguły dotyczą osób publicznych, a te kwestie reguluje nieco inne orzecznictwo niż
osoby prywatne.
Czytelnik musi wiedzieć, że w procesie
z oskarżenia prywatnego następuje odwrócenie ról. W normalnym procesie karnym,
gdzie oskarżycielem jest prokurator oskarżonemu trzeba udowodnić winę.
Jeżeli nie zostanie ona wykazana należy go
uznać za niewinnego. W procesie z oskarżenia prywatnego to oskarżony musi wykazać
swoją niewinność. Jeżeli wykaże musi zostać
uznany za niewinnego, jeżeli nie zostaje
przestępcą. W procedurze karnej nieistotny
jest stan faktycznie występujący, znaczenie
ma dowód uzyskany w formie procesowej.
Sędzia mimo togi, która dodaje mu powagi
i majestatu jest normalnym człowiekiem
reagującym na argumenty, emocje i sugestie, podatnym na wpływy i naciski, a jego
decyzje i postępowanie jest uzależnione od
stopnia merytorycznej wiedzy w przedmiocie, w którym przyszło mu orzekać. Proces
karny jest swego rodzaju grą między stronami, gdzie arbitrem i decydentem jest sędzia.

Ponadto musi czytelnik wiedzieć, że
sędzia tak jak każdy człowiek reaguje
w sposób schematyczny. Po zapoznaniu
się z aktami ma już z góry wyrobiony pogląd na sprawę i wie jaki wyrok
wyda na koniec procesu. Przewód sądowy jest tylko celebrą wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli w trakcie procesu
nie zajdą istotne okoliczności, które
wywrócą jego wcześniejszy punkt widzenia wyda taki wyrok jaki wstępnie
założył.
14 listopada 2014 roku Przewodniczący
III Wydziału Karnego SSR Tomasz Ciosmak
wydał zarządzenie o przekazaniu powyższej
sprawy do referatu SSR Katarzynie Sąsiadek
i została ona zarejestrowana pod sygnaturą
akt III K 585/14. Była to młoda niedoświadczona sędzia, która nigdy wcześniej nie miała
do czynienia z procesem tego typu. Sąd,
który spośród wszystkich sądów rejonowych w województwie został wyznaczony
do prowadzenia spraw tego typu, winien
posiadać przeszkolonych sędziów zaznajomionych z orzecznictwem związanym z tą
materią, a akurat mnie wyznaczono sędzię
debiutantkę. To działało na moją niekorzyść
i było powodem późniejszych problemów na
sali sądowej.

Pomijając szerszy kontekst – Krzysztof
Stachowicz – poczuł się dotknięty trzema
fragmentami mojego tekstu:
Cytat:
“ (...) Szczytem arogancji jest ulokowanie
przez Stachowicza kilkunastu młodych, którzy pozorują mu delegatów z jego kół, w kierowanym przez siebie Interpromexie. W wyniku oszustwa Stachowicz kasuje publiczne
pieniądze do prywatnej kieszeni, natomiast
pomocnikom w oszustwie płaci pieniędzmi
z publicznej kasy (...)”.
Zarzucił mi zniesławienie, stypizowane
art. 212 § 2 kk.
Cytat:
(..) „Tymczasem eksploduje bomba. Policja
–wydział PG zatrzymuje Stachowicza pod zarzutem płatnej protekcji. Tego można się było
po nim spodziewać. Na pieniądze reagował jak
narkoman na heroinę i przedawkował. ” (..)
Zarzucił mi zniesławienie, stypizowane
art. 212 § 2 kk.
Cytat:
„ (…) Problemem, była wówczas PO. Partia
ta, była kluczem dlatego, że posiada większy
elektorat od PIS, w dodatku była partią fikcyjną. Zbudowaną na oszustwie i martwych

Po odrzuceniu warunków ugody w ramach, której byłbym uznany za przestępcę
i wpisany do Krajowego Rejestru Skazanych,
musiałbym publicznie przeprosić za swoje
słowa i uiścić grzywnę, ruszył normalny
przewód sądowy.
W międzyczasie złożyłem pisemną odpowiedź na akt oskarżenia oraz wnioski
dowodowe.
1 kwietnia 2015, składałem wyjaśnienia
w charakterze oskarżonego. Wyjaśniłem,
że powyższe cytaty wyrwane są z kontekstu
szerszej wypowiedzi i bezpośrednio dotyczą
w pierwszym przypadku patologicznego
zjawiska “pompowania” kół w PO, który to
proceder skutecznie przez szereg lat uskuteczniał Krzysztof Stachowicz. 

Ja ten proceder nazywam oszustwem.
W procederze tym nie był odosobniony,
ponieważ pomagali mu inni młodzi ludzie,
których w zamian za pozorację istnienia kół
partyjnych zatrudniał w publicznej spółce
Interpromex, której był wiceprezesem. I ta
wypowiedź została przeze mnie spuentowana zaskarżonym cytatem.
W drugim przypadku podałem do wiadomości fakt zatrzymania w początkach 2012
roku Krzysztofa Stachowicza przez policję
pod zarzutem płatnej protekcji, zawierając
równocześnie warstwę ocenną, że mnie ten
fakt nie dziwi, gdyż pieniądze zawsze były
dla niego nadrzędną wartością. Co spuentowałem zaskarżonym cytatem.
W trzecim przypadku wyjaśniłem, że
określenie hochsztapler, jakim określiłem
rzekomo pokrzywdzonego nie spełnia kryteriów prawnych znieważenia, gdyż zostało
postawione w formie zracjonalizowanej.
Wyjaśniłem, że forma zracjonalizowana to
taka forma, w której zawarte jest określenie
pejoratywne, ale przypisane do określonego
postępowania, które może być wykazane
w kryteriach prawdy lub fałszu. Ponadto
w momencie popełnienia przeze mnie inkryminowanego czynu Krzysztof Stachowicz
był osobą publiczną, pełnił mandat radnego
miejskiego, co jest o tyle istotne, że zastosowanie w takim przypadku ma nieco inne
orzecznictwo.

Pierwsze fałszywe
zeznania
8 maja 2015, zeznawał rzekomo pokrzywdzony – Krzysztof Stachowicz.

Zgodnie z procedurą zeznawał w charakterze świadka, czyli w rygorach odpowiedzialności karnej. Sędzia przesłuchała go
tylko w kwestiach formalnych: ustalenie
tożsamości, wieku, wykształcenia, po czym
zwróciła się do jego adwokata, aby zgodnie
z ustaleniami przesłuchał teraz swojego
klienta. Problem leżał w tym, że do tej chwili
mecenas nie złożył takowego wniosku, w formie pisemnej, ani ustnej na sali rozpraw.
Gdzie zatem zostały zawarte te ustalenia?
Przypominam, że sędziemu od momentu
rozpoczęcia przewodu do momentu wydania wyroku nie wolno się kontaktować ze
stronami poza salą sądową i aktami sprawy.
Było to istotne uchybienie dyscyplinarne,
które już samo w sobie winno skutkować
odsunięciem sędzi od rozpoznania sprawy.
Wówczas rozpoczął się teatr. Stachowicz
odpowiadał na wyreżyserowane pytania
swojego pełnomocnika. Z jego zeznań wynikało, że jest niewinną, pokrzywdzoną osobą,
zaatakowaną przez szaleńca. Wyrządziłem
nieuzasadnioną krzywdę jemu i jego ro-
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dzinie. W wyniku moich pomówień utracił
dobre imię w lokalnej społeczności, niemal
został zwolniony z pracy w prywatnej firmie Stalserwis-Batory. Żadnego matactwa
członkowskiego w kierowanej przez niego
partii nie było, jest to wytwór jedynie mojej
wyobraźni. Fikcyjna ewidencja członkowska też nie występowała. Nikogo z członków
partii, a tym bardziej osób funkcyjnych nigdy
nie zatrudniał w Interpromexie. Nigdy nie
był zatrzymany przez policję, to wyłącznie
moje urojenia. Owszem został bezpodstawnie
pomówiony przez złego człowieka i ma jakąś
sprawę, ale jest niewinny i lada dzień zostanie
oczyszczony z zarzutów. Nigdy nikogo nie
oszukał i nie jest żadnym hochsztaplerem.
Muszę przyznać, że gdybym nie znał człowieka, uległbym jego czarowi. Jego zeznania
przed sądem to istny majstersztyk.
Istotnym jest, że w kwestii kluczowej dla
rozstrzygnięcia – Krzysztof Stachowicz, zeznający w charakterze świadka złożył, aż
trzy fałszywe zeznania:
1/. Nie było matactwa ewidencją członkowską w kierowanej przez niego partii.
2/. W Interpromexie nigdy nie zatrudniał
funkcyjnych członków swojej partii.
3/. W 2012 roku nie był zatrzymany przez
policję pod zarzutem korupcyjnym. Jak się
później okazało, faktycznie zatrzymany
przez policję nie został, mimo postawionych zarzutów, ale prokurator nadzorujący
sprawę wystawił dwa nakazy jego zatrzymania i policja nieskutecznie je realizowała.
Nieskutecznie dlatego, że przed zatrzymaniem uciekł pod opiekę medyczną. On ten
fakt zataił. Przypominam, że kodeks karny
typizuje przestępstwo fałszywego zeznania
nie tylko jako poświadczenie nieprawdy,
ale również typizuje fakt zatajenia prawdy.
I w tym przypadku, jako świadek dopuścił
się przestępstwa zatajenia prawdy.
Ponieważ wyjaśnienia oskarżonego i zeznania rzekomo pokrzywdzonego i świadka
w jednej osobie w istotnej dla rozstrzygnięcia kwestii były sprzeczne, sędzia musiała
przystąpić do realizacji złożonych przeze
mnie wniosków dowodowych, aby wyjaśnić
tę sprzeczność.
W pierwszym starciu Stachowicz uzyskał przewagę. Jego zeznania aczkolwiek
fałszywe, były jednak wiarygodne i trzeba
przyznać, że aktorem jest również niezłym.
Swoją rolę bezpodstawnie pomówionego,
wraz ze swoim adwokatem odegrał koncertowo. Ponieważ sędzia uległa jego czarowi,
złożyłem do akt sprawy oryginalne Biuletyny wyborcze wydawane i finansowane przez
Stachowicza w 2010 roku, kiedy kandydował
na urząd prezydenta miasta. A wynikało
z nich, że nie jest żadnym aniołkiem, atakował rywali i konkurentów równo i nie
przebierał w słowach. Ponadto złożyłem
wydruki z elektronicznych wydań Gazety
Wyborczej w Katowicach i Dziennika Zachodniego z których wynikało, że jednak
z dwoma wspólnikami był przez policję zatrzymany w 2012 roku. Ponadto złożyłem
pisemny protest przeciwko przesłuchiwaniu
świadka przez jego adwokata. W tym przypadku rzekomo pokrzywdzonego winien
przesłuchać Sąd. Adwokat oczywiście ma
prawo zadawania pytań, jeżeli dojdzie do
wniosku, że sędzia coś istotnego pominął.
W międzyczasie dla dalszego odgrywania
spektaklu, jego adwokat złożył własne wnioski dowodowe, aby przesłuchać w charakterze świadków: żonę – Katarzynę Stachowicz,
jego wspólnika politycznego i biznesowego
– Tomasza Paska, ówczesnego pracodawcę –
Przemysława Olesia oraz nijakiego Mariusza
Grabarczyka, byłego członka dąbrowskiej
PO, zamieszkałego w Będzinie.

Przypominam jeszcze raz. W procesie tego typu następuje odwrócenie ról.
Pokrzywdzony nie musi niczego udowadniać. Stachowicz miał złożyć akt
oskarżenia, co uczynił i złożyć zeznania
w charakterze świadka, co też uczynił.
To oskarżony musi udowodnić swoją
niewinność.
Jak wynika z powyższego, świadkowie ci
nie byli potrzebni dla dalszego prawidłowego
przebiegu procesu, byli natomiast potrzebni Stachowiczowi i jego pełnomocnikowi
do dalszego odgrywania spektaklu, celem
wywarcia pożądanego przez nich wrażenia
na sędzi.
26 czerwca 2015, zeznaje zawnioskowany
przeze mnie Tomasz Sołtysik. Zeznaje dlatego, że w 2011 roku był w radzie nadzorczej publicznej spółki Interpromex, ponadto
w 2010, sygnował swoim nazwiskiem Biuletyn Wyborczy SLD, gdzie były wyłożone
istotne dla mojej obrony kwestie. Szczególnie
artykuł “Interpromex będzińskie Eldorado
Krzysztofa Stachowicza”. Swoimi zeznaniami potwierdza, że w tamtym okresie byli
zatrudniani funkcyjni członkowie PO w tej
spółce, potwierdza kilka nazwisk zacytowanych z jego Biuletynu. Zeznania jego są
zgodne z moimi wyjaśnieniami, a przeczą
zeznaniom świadka Stachowicza.
Po tych zeznaniach sędzia Katarzyna
Sąsiadek już wie, że Stachowicz jest tylko
aktorem, a jego adwokat tylko reżyserem
kiepskiego spektaklu. W aktach sprawy ma
dwa dowody wskazujące na fałszywość zeznań Stachowicza. Wydruki z gazet, które
potwierdzają jego zatrzymanie przez policję
oraz zeznanie świadka potwierdzające, że
w Interpromexie byli zatrudniani funkcyjni
członkowie PO, chociaż świadek Stachowicz
zeznał inaczej.
29 lipca 2015 staje przed sądem kolejny
świadek – Leszek Piechota.

Świadek jest senatorem, członkiem PO,
byłym sekretarzem Zarządu Regionalnego
partii oraz byłym komisarzem rozwiązanej
w 2012 roku dąbrowskiej struktury tej partii.
Potwierdził fakt rozwiązania partii w Dąbrowie Górniczej w 2012 roku. Jako przyczynę wskazał animozje i tarcia personalne,
nieprzestrzeganie statutu. O “martwych duszach” i pompowaniu kół nic nie wiedział.
Potwierdził fakt, że do wszystkich członków
widniejących w wykazie został rozesłany
monit wraz z informacją, aby osoby chcące pozostać w partii wypełniły i odesłały
deklarację podtrzymującą członkostwo.
Nie pamiętał, ilu członków figurowało
w ewidencji oraz ilu z nich podtrzymało
członkostwo. Potwierdził również fakt zabezpieczenia przejętej dokumentacji protokolarno-składkowej rozwiązanej komórki.

Zeznania powyższe były rozbieżne z wiedzą, jaką posiadał w 2012, a która została
zawarta w zaskarżonym moim artykule,
odnośnie liczby członków na moment rozwiązania i liczby osób podtrzymujących
członkostwo już po rozwiązaniu, ponadto
kłóciły się ze statutem. Strukturę partii rozwiązuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli
jej dalsze funkcjonowanie w ramach przepisów jest niemożliwe. Ambicje członków,
kłótnie, czy antagonizmy wewnętrzne nie
mają znaczenia. Takie zjawiska występują
w każdej partii i ich rozwiązywanie reguluje procedura demokratycznych wyborów.
W jej ramach decyduje większość, a rolą
mniejszości jest uznać ten fakt lub odejść.
W przypadku dąbrowskim Zarząd Regionalny, odstąpił jednak od tej zasady i rozwiązał całą, dotychczasową strukturę oraz
postanowił ją odtworzyć w zupełnie nowej
formule. Powyższe działanie dowodzi, że
przyczyny rozwiązania, były odmienne od
przedstawionych przez świadka. Dowodzi
również, że Zarząd Regionalny, doszedł do
przekonania, iż dalsze funkcjonowanie tej
partii w dotychczasowej formule jest niemożliwe. Rozwiązanie struktury jest najwyższą sankcją przewidzianą w statucie.
Stosuje się ją w ostateczności, jeżeli nie ma
innej możliwości usunięcia występującej
patologii. Skoro do rozwiązania doszło to
musiały wystąpić nieprawidłowości, których
usunięcie było niemożliwe przy zastosowaniu łagodniejszych metod, w tym procedury
wyborczej. Taką przyczyną może być tylko
fikcyjna ewidencja członków, czyli “martwe dusze“. Ponadto świadek znał zawartość
zabezpieczonej przez siebie dokumentacji
protokolarno-składkowej i doskonale wiedział, czego ona dowodzi, a mimo to zataił
ten fakt przed sądem.
Wiedząc o tym, po wyczerpaniu metody
prostych pytań na które miałem przyzwolenie sędzi, postanowiłem wykazać świadkowi
logiczne sprzeczności w jego zeznaniach, by
zmusić go do zeznań bardziej pogłębionych,
będących w zgodzie z faktami.
Niestety, dalsze przesłuchanie tą metodą
zostało udaremnione przez sędzię. Pani sędzia gwałtowną ingerencją pouczyła mnie,
że w trakcie przesłuchania świadka wolno
mi się posługiwać wyłącznie pytaniami. Nie
wolno mi przytaczać wcześniejszych zeznań
świadka, ani nakreślać okoliczności, celem
wykazania nielogiczności lub sprzeczności
w jego dotychczasowych zeznaniach i dopiero wówczas ponowić pytanie. Na mój
sprzeciw, sędzia zareagowała zdecydowanie;
“Jeszcze jedno słowo i usunę pana z sali! ”.
Tym faktem uniemożliwiła mi skuteczne
przesłuchanie świadka, celem uzyskania
pogłębionych zeznań. Z racji pełnionej funkcji, świadek znał odpowiedź na kluczowe
dla rozstrzygnięcia kwestie, ale stosował
wybieg bezpiecznej prawnie niepamięci.
Ponadto w jednej kwestii statutowej wprowadził Sąd w błąd. Istotnym jest, że świadek
Leszek Piechota z racji bycia zawodowym
„twórcą prawa” (senator) znał mechanizm
jego funkcjonowania. W swoich zeznaniach
nie złożył fałszywych zeznań w rozumieniu
kodeksu karnego. On tylko mataczył, uciekając w bezpieczną niepamięć, aby ukryć
panującą w jego partii patologię, stawiającą
jej wizerunek w świetle negatywnym. Tym
samym działał na moją szkodę, a na korzyść
Stachowicza. Nie było to jego zamierzonym
celem. Jego celem była ochrona dobrego imienia partii i siebie. Jako sekretarz Zarządu
Regionalnego, był bezpośrednio odpowiedzialny za brak nadzoru nad podległą mu
komórką. Z tego wizerunku, żył, żyje i chce
żyć jak najdłużej, aż do wysokiej emerytury

parlamentarnej. Z punktu widzenia interesu
publicznego istotnym jest, że w kluczowych
kwestiach mających wpływ na rozstrzygnięcie, świadek Leszek Piechota (senator), osoba
zaufania publicznego mataczył w sprawie
i uciekał w bezpieczną prawnie niepamięć.

Sędzia ma zawsze rację

Incydent ten, jak i wcześniejsze postępowanie sędzi, legły u podstaw złożenia przeze
mnie wniosku o zmianę składu orzekającego.
We wniosku podniosłem kwestie; niedoświadczenia sędzi, utrudniania mi przeprowadzenia dowodu niewinności, nielegalny
kontakt sędzi ze stroną postępowania, uchybienia formalne w trakcie procesu. Już sam
fakt podejrzenia o nielegalny kontakt ze
stroną winien skutkować jej odsunięciem
od rozpoznania sprawy. Niestety z przyczyn
mnie nieznanych Przewodniczący III Wydziału Karnego SSR Tomasz Ciosmak oddalił
mój wniosek jako bezzasadny.
Złożyłem ponadto wniosek o ustalenie ze
mną, kolejności realizowania zgłoszonych
wniosków dowodowych. Chodziło o to, aby
Sąd najpierw zgromadził odpowiednią dokumentację dotyczącą przedmiotu, a dopiero
później wzywał świadków, aby w przypadku
zeznań fałszywych lub zbyt płytkich, była
możliwość jej okazania świadkowi, celem
odniesienia się do niej. Aby zeznania na
bieżąco, były konfrontowane z dokumentacją, której dotyczą. I ten wniosek nie został
przez sędzię zrealizowany. Złożyłem ponadto
wniosek o rejestrację dźwiękową przeprowadzanych rozpraw. Tylko ten wniosek został
przez sędzię zrealizowany pozytywnie. Taką
zgodę wyraziła.

Nic nie wiem,
nie pamiętam

mymi względami, co postępowania świadka
Piechoty.
Ponadto złożyłem analizę zgromadzonego materiału dowodowego wraz z pismem
procesowym, dotyczącym strategii obrony,
aby Sąd zrozumiał moje postępowanie oraz
zasadność wnioskowania. Najistotniejsze
elementy to:
– uzasadnienie, dlaczego pozyskanie dokumentacji rozwiązanej struktury ma znaczeniu kluczowe dla rozpoznania sprawy,
– postulat konfrontacji zeznań świadków
ze zgromadzoną dokumentacją, dotyczącą
zagadnienia fikcji członkowskiej,
Kluczem do ustalenia stanu faktycznie
występującego jest zatem pozyskanie zarchiwizowanej dokumentacji protokolarnej
rozwiązanej dąbrowskiej struktury. Bez niej
dalsze procedowanie w przedmiocie ustalenia stanu faktycznie występującego, będzie
nieskuteczne.

Na scenę wchodzi
orkiestra
13 stycznia 2016, zeznaje czworo świadków
zawnioskowanych przez rzekomo pokrzywdzonego. Zeznają na jednej rozprawie, jeden
po drugim. Taki wniosek złożyło oskarżenie.
Jego celem było koncentryczne uderzenie
w psychikę sędzi, aby ostatecznie pozbawić ją jakiejkolwiek wątpliwości w kwestii
stopnia mojej winy. Cała czwórka to osoby
powiązane ze Stachowiczem więzami osobistymi lub biznesowymi: Przemysław Oleś
– ówczesny jego pracodawca, Katarzyna
Stachowicz – jego żona, Tomasz Pasek –
wspólnik polityczny i biznesowy, Mariusz
Grabarczyk – partner polityczny i biznesowy. Ich zeznania są nienaganne, spójne
ze sobą i mają jeden cel; jego wybielenie,
a moje pogrążenie. Takie ustawienie świadków nazywamy zorkiestrowaniem. Dyryguje
mec. Jakubczyk to on ich przesłuchuje. Ich
odpowiedzi, są klarowne, jasne, nie mają żadnych wątpliwości, ani niejasności. Forma ich
zeznań całkowicie odbiega od formy zeznań
dotychczasowych świadków, co oznacza,
że są ustawieni. Wszak to tylko orkiestra.

Maestria orkiestry

Przesłuchanie świadka – Beaty Małeckiej-Libery z dnia 20 listopada 2015r, niczego
do sprawy nie wniosło. Świadek nie była
zorientowana w kulisach funkcjonowania
własnej partii, nie rozumiała sensu zadawanych pytań. Zeznawała niezwykle asekuracyjnie i nieszczerze. Praktycznie w niczym
nie była zorientowana. Nie znała nawet stanu
członkowskiego partii do której przez wiele
lat należała. Z bliżej nieznanych powodów,
była tylko co cztery lata wystawiana przez
tę strukturę jako kandydatka na posła na
pozycji biorącej, co skutkowało uzyskiwaniem mandatu. W świetle powyższego na
własny wniosek przerwałem dalsze przesłuchanie, jako bezprzedmiotowe. Z punktu
widzenia interesu publicznego istotnym jest,
że świadek Beata Małecka- Libera (poseł
na sejm), a zatem osoba zaufania publicznego w przedmiotowej sprawie mataczyła,
uciekając w niewiedzę lub niepamięć. Jej
postępowanie było motywowane tymi sa-

Przemysław Oleś – ówczesny pracodawca
Stachowicza stwierdza, że mój Biuletyn wyrządził ogromną krzywdę wizerunkowi jego
firmy Stalserwis-Batory. Pominął fakt, że
nie ma w nim żadnej wzmianki o tej firmie.
Musiał użyć wszystkich wpływów u swojego
ojca, aby w wyniku zawartych w nim treści
ten nie zwolnił Stachowicza z funkcji kierowniczej. Tak wielka była siła rażenia mojego
słowa, kolportowanego w formie papierowej
wyłącznie na terenie Dąbrowy Górniczej, że
wstrząsnęła posadami firmy w Tarnowskich
Górach. Posadami tej firmy nie wstrząsnęły
regionalne gazety, ani portale internetowe,
które publikowały informacje o korupcyjnej
sprawie pana Stachowicza tylko moje słowo.
Będąc przedsiębiorcą w branży stalowej,
zatrudnił Stachowicza na funkcji prezesa
swojej firmy, nie znając jego przeszłości, ani
konstrukcji psychicznej. Wiedział natomiast,
że ma wysokie kwalifikacje menedżerskie.
O tym, że w momencie zatrudnienia – Stachowicz, był pod korupcyjnymi zarzutami
prokuratorskimi, oczywiście też nie wiedział. Jest jednak absolutnie pewny, że moja
publikacja wyrządziła jego firmie niezasłużone szkody wizerunkowe. Istotnym jest, że
będąc ówczesnym pracodawcą Stachowicza
musiał przed sądem stanąć dobrowolnie. Nie
może bowiem podwładny zgłosić na świadka
przełożonego, bez jego zgody i akceptacji,
gdyż przestałby być jego podwładnym. Tak

więc pan Oleś, będąc przedsiębiorcą, dobrowolnie stanął przed sądem i opowiadał
bajki, które go kompromitują jako biznesmena i człowieka. Był tak silnie zmotywowany, by bronić interesu Stachowicza, że
dobrowolnie wystawił się na śmieszność.
Jest jedynym znanym mi przedsiębiorcą,
który tak postępuje. Każdy inny stwierdziłby
do podwładnego – „nawarzyłeś piwa, to go
pij, ale mnie w to nie mieszaj! ”. Pan Oleś
posunął się tak daleko, że stwierdził, że nic
nie wiedział o wcześniejszych zarzutach
karnych przeciwko swojemu podwładnemu.
Zatrudnił pana Stachowicza na stanowisku
kierowniczym w swojej firmie nie wiedząc
kogo zatrudnia. Nie sprawdził go, ani w internecie, ani w środowisku biznesowym.
Jest chyba jedynym przedsiębiorcą, który
tak niefrasobliwie postępuje. Takie zeznanie
było jednak potrzebne, aby wzmocnić linię
ogromu bezzasadnie wyrządzonych przeze
mnie krzywd panu Stachowiczowi. Istotnym
jest, że jego zeznania nie wnosiły niczego do
rozstrzygnięcia procesowego, a miały jedynie za cel wytworzenie na sędzi wrażenia,
jakim jestem podłym człowiekiem.
Jeszcze ciekawsze były zeznania Katarzyny Stachowicz – żony rzekomo pokrzywdzonego.

Przypominam, że jej mąż w kwestii istotnej dla rozstrzygnięcia już złożył fałszywe
zeznania.
Uwypukliła ogrom krzywd, jakie moja
publikacja wyrządziła jej mężowi i całej
rodzinie. Zarzuciła mi pisanie nieprawdy,
przeżycie ciężkiego stresu i to w okresie ciąży, bezzasadne pokrzywdzenie, bezwzględność w oczernianiu i zniszczeniu jej rodziny.
Ponadto wielką krzywdę wyrządziłem jej
dziecku, które było przekonane, że tatuś za
handel narkotykami pójdzie do więzienia.
W wyniku mojej publikacji została nawet
skreślona z listy kandydatów na posła. Cała
jej wypowiedź sugerowała, że jestem osobą
podłą i niezrównoważoną. Muszę przyznać,
że w swych zeznaniach była przekonywującą
aktorką, warsztatem w niczym nie ustępowała mężowi. Miała nawet nad nim pewną
przewagę; była miła, sympatyczna i z maestrią odgrywała przypisaną jej rolę. Wyreżyserowanie pytań i odpowiedzi układające
się w emocjonalny ładunek, mający zabić
w sędzi – również kobiecie – zdolność do
racjonalnej oceny zeznań, to z kolei zasługa
mec. Jakubczyka. Nie zmienia to faktu, że
zarówno adwokat, jak i jego świadek służyli
złej sprawie. Posługiwali się manipulacją
i mistyfikacją, celem wywarcia zamierzonego wrażenia na innej kobiecie, która miała
wydać wyrok. Bo to wyłącznie pod nią był
reżyserowany ten spektakl.

Ta część jej zeznań nie miała żadnego
znaczenia dla rozstrzygnięcia procesowego,
a jedynie obronę wizerunku męża, poprzez
moją dyskredytację. Jeżeli chodzi o kwestie istotne dla rozstrzygnięcia, to świadek
zgodnie z prawdą zeznała, że była członkiem
PO w Dąbrowie Górniczej od momentu jej
powstania w 2002 roku do momentu rozwiązania w 2012 i była członkiem Koła Środowiskowego. Dalej już zeznawała fałszywie,
że koło to istniało w rzeczywistości, że było
autentyczne. Uczestniczyła w kilkudziesięciu
zebraniach, podpisywała listy obecności,
regularnie płaciła składki skarbnikowi koła.
Nie była jednak w stanie podać jego nazwiska. Przez dziesięć lat, co miesiąc opłacała
składki i nie pamięta jakiej osobie. W tym
punkcie nie została należycie przygotowana
do zeznań, adwokat nie mógł przewidzieć
mojego pytania.
Tomasz Pasek to polityczno – biznesowy
współpracownik Stachowicza. Razem funkcjonowali tworząc polityczną fikcję. W konsekwencji ich relacji Pasek założył nawet
firmę remontowo – budowlaną. W ramach tej
firmy wykonywał zlecenia na terenie Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”, w okresie
kiedy Stachowicz miał tam wpływy (rada
nadzorcza). Wykonywał również zlecenia
na terenie Huty Bankowa w okresie kiedy
Stachowicz był tam prezesem. Te okoliczności wykazują powiązania polityczno –
biznesowe obu panów.
Zgodnie z melodią przypisaną orkiestrze
potwierdził, że swoim oczerniającym tekstem wyrządziłem nieuzasadnioną krzywdę
Stachowiczowi i jego osobie również. Ze
względu na moją publikację utracił kontrakty
w Koksowni „Przyjaźń”. Nie wspomniał tylko
w jaki sposób je uzyskiwał.
W kwestii istotnej dla rozstrzygnięcia,
świadek podtrzymał, a nawet pogłębił zeznania Katarzyny Stachowicz. Był przewodniczącym Koła Środowiskowego, wszystko
w kole było w należytym porządku; zebrania regularne, listy obecności podpisywane,
fikcja członkowska nie występowała. Wskazał osoby skarbnika i sekretarza koła oraz
miejsca zebrań – knajpy. Nie miał nawet
świadomości idiotyzmu jaki wygłosił, bo
jakże mógł prowadzić zebrania w knajpie
ze 150 członkami? Jak w takiej sytuacji
możliwa była jakakolwiek dyskusja? Kiedy
jednak została mu okazana lista członków
jego koła, był tym faktem zaskoczony. Nie
był w stanie, ani potwierdzić, ani zaprzeczyć jej autentyczności. Okazało się, że
wieloletni przewodniczący nie zna personaliów swoich członków, którym rzekomo
przewodniczył na zebraniach, z którymi
dyskutował, wypracowywał stanowiska,
z którymi organizował kampanie wyborcze. Słowem nie wie z kim współpracował
w „autentycznym kole”. Jest to bezdyskusyjny dowód fałszu jego zeznań w kwestii
istotnej dla rozstrzygnięcia.
Błędem procesowym, było uchylenie
przez Sąd pytania do świadka, odnośnie
treści artykułu z Tygodnika “NIE”, złożonego w aktach i uznanie go za nie wnoszący
niczego do sprawy. Artykuł ten został napisany z inspiracji świadka i na podstawie
jego relacji, co autor nadmienia na wstępie.
Zawiera on bardzo istotną dla rozstrzygnięcia informację, że po rozwiązaniu struktur
dąbrowskiej PO, świadek Tomasz Pasek
zebrał od dotychczasowych członków 43
deklaracje, podtrzymujące członkostwo
i złożył je w wymaganym terminie w biurze Zarządu Regionu. Wszystkie zostały
odrzucone. Jest to fakt bezsporny. Waga tej
informacji, będzie miała istotne znaczenie
dla rozstrzygnięcia. 
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Kolejny zorkiestrowany świadek – Mariusz
Grabarczyk – rzeczywiście został zatrudniony w firmie Interpromex zanim Krzysztof
Stachowicz objął w niej funkcję decyzyjną,
ale potem, kiedy już ją piastował awansował
w strukturze służbowej. W zamian, będąc
mieszkańcem Będzina, wstąpił do koła PO
w Dąbrowie Górniczej. Podał, że za namową
członków partii zatrudnionych w Interpromexie: Tomasza Paska i Remigiusza Kociorowskiego. Szybko awansował w strukturze
Koła Środowiskowego zostając członkiem
jego zarządu. Zauważyć należy, że na terenie
Dąbrowy Górniczej, świadek nie posiadał
ani biernego, ani czynnego prawa wyborczego, co jednoznacznie wyklucza polityczny
motyw przynależności. Co więc skłoniło
go do wstąpienia do partii na terenie obcego miasta? Twierdzę, że wstąpił wyłącznie
po to, aby swoją osobą podległą służbowo
Krzysztofowi Stachowiczowi w Interpromexie, uwiarygodniać istnienie fikcyjnego
koła partyjnego. Tylko w fikcyjnym kole
„spadochroniarz”, mógł zostać „wybrany”
do zarządu tego koła. Zgodnie z melodią
orkiestry zeznał oczywiście, że koło było
autentyczne, żadnej fikcji nie zauważył.
Przesłuchanie świadków zawnioskowanych przez Krzysztofa Stachowicza:
Katarzyny Stachowicz, Przemysława
Olesia, Tomasza Paska i Mariusza Grabarczyka miało spełnić dwa cele: wykazać, że jestem niezrównoważonym
pieniaczem, który w imię jakichś urojeń i chorych ambicji, bezpodstawnie
krzywdzi niewinnych ludzi oraz wykazać, że jestem mitomanem, który widzi
hochsztaplerstwo tam, gdzie ono nie
występuje. Stwierdzam, że sędzia po
raz drugi uległa presji oddziaływania
spektaklu reżyserowanego przez mec.
Bartłomieja Jakubczyka – pełnomocnika
Krzysztofa Stachowicza. Zorkiestrowanie zeznań pod batutą adwokata, miało
na celu utrwalenie w świadomości Sądu,
mojego negatywnego wizerunku. Zabieg ten był niezbędny i konieczny, aby
w przyszłości sędzia uległa argumentacji
oskarżenia i odrzuciła realizację niekorzystnych dla Stachowicza, a złożonych
przeze mnie wniosków dowodowych.
I tak się w przyszłości stało.
Postępowanie duetu Stachowicz-Jakubczyk oraz nadmierna pobłażliwość sędzi
Katarzyny Sąsiadek, uświadomiła mi grozę
położenia. Przegram proces w którym racje
są po mojej stronie. Znalazłem adwokata
panią mec. Milanę Krzemień i wyjaśniłem,
że proces w tej instancji mam już przegrany,
gdyż aktorzy dobrze grają, a sędzia jest pod
wrażeniem ich maestrii. Przed adwokatem
postawiłem tylko jedno zadanie. Ma mi
pomóc merytorycznie, aby niekorzystny
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w przyszłości wyrok, który zapadnie można
było skutecznie zaskarżyć w apelacji i doprowadzić do jego uchylenia. W tej instancji jestem już skazany. Jednocześnie zacząłem się
bronić. Złożyłem szereg pism wyjaśniających.
Poddawałem krytycznej ocenie zeznania
świadków, jak również cały czas składałem
wnioski i ponaglenia odnośnie wystąpienia
o zdeponowaną dokumentację rozwiązanej
struktury. To ona miała w ostateczności rozwiać wszelkie wątpliwości. Nadmieniam, że
ponad połowa dokumentacji procesowej to są
moje wnioski, analizy i wyjaśnienia.
Po zachowaniu sędzi widać było wyraźnie,
że decyzję ma już podjętą. Uzna mnie winnym
zarzucanych czynów. Oczywiście ona też
musiała grać swoją rolę obiektywnego arbitra
i dalej celebrować przewód. I celebrowała.
Z żelaznym uporem udawała, że nic nie wie
o złożonym przeze mnie wniosku o wystąpienie o dokumentację rozwiązanych kół partyjnych, która to dokumentacja miała wykazać
fałszywość zeznań Krzysztofa Stachowicza
i świadków oskarżenia. Mimo trwającego już
rok procesu dalej o nią nie wystąpiła. Składałem kolejne wnioski, ponaglenia i monity. Cisza. Składałem kolejne wyjaśnienia i analizy.
Ich wymowa wyklucza możliwość, aby sędzia
nie rozumiała wagi tego dowodu. A jednak
wiedziona niewidzialną siłą była nieugięta.
Równocześnie zawsze z przychylnością reagowała na każdy monit adwokata Stachowicza
dla mnie niekorzystny. A to odmawiała mi
okazania świadkowi dokumentu złożonego
do akt sprawy, a to uchylała moje pytanie
jako nieistotne. Byłem na straconej pozycji.
Czytelnik musi wiedzieć, że sąd wydaje wyrok wyłącznie na podstawie zgromadzonych
procesowo dowodów. A o ich zgromadzeniu
decyduje wyłącznie sędzia. Strona może tylko
wnosić. Więc wnosiłem, bezskutecznie.

Kolejny artysta

27 stycznia 2016 staje świadek Krzysztof
Markowski. Świadek od 2002 do 2011r, był
członkiem PO, zasiadał w jej władzach powiatowych, był również zatrudniony w publicznej
spółce Interpromex. I zeznaje, iż nie pamięta
czy był członkiem Koła Środowiskowego, dalej
dodaje „Ten etap życia mam już za sobą, nie
chcę do niego wracać”. Istne kuriozum. Zaraz
po pouczeniu przez Sąd o odpowiedzialności
karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajeniu
prawdy, świadek Markowski w dwóch kolejnych zdaniach składa fałszywe zeznanie.
W pierwszym zdaniu zeznaje iż nie pamięta
istotnej okoliczności, a w drugim stwierdza,
że nie chce jej już pamiętać. Ta wypowiedź
oznacza, że świadek nie tyle nie pamięta tego
faktu, co nie chce na jego temat zeznawać.
Czymże jest ten fragment, jak nie podręcznikowym przykładem zatajenia prawdy. I sędzia
nie reaguje, choć ma taki obowiązek. Dalej
jest tylko ciekawiej. Tenże świadek, który nie

pamięta do jakiego koła partyjnego należał
przez 8 lat, precyzyjnie i zgodnie ze stanem
faktycznym opisuje zawartość okazanego
mu dokumentu, wykazu danych osobowych
Stowarzyszenia Młodzi Demokraci i Koła
Środowiskowego Młodych. Wypowiedź ta
dowodzi, że świadek Markowski doskonale
pamięta i kojarzy personalia z tamtego okresu.
Pamięta nazwy, kojarzy osoby, ale nie pamięta, jakiego koła był członkiem przez 8 lat.
Okazanego mu wykazu członków Koła
Środowiskowego wytworzonego w 2004 r,
którego był członkiem nie rozpoznaje, tylko
po to, by chwilę później dodać „Powiedziałem
też, że kojarzę niektóre nazwiska na okazanej
mi wcześniej liście, podobnie jak i na tej. Pan
Dariusz myli pojęcia Stowarzyszenie Młodzi
Demokraci, która była odrębną organizacją,
zrzeszoną w PO na zasadzie porozumienia,
tak było kiedyś, z jednym z kół PO, które
funkcjonowało na terenie miasta. ”
Wypowiedź powyższa jest dowodem, iż
świadek Krzysztof Markowski doskonale
kojarzy personalia Koła Środowiskowego
z 2004 roku, ale zeznaje nieprawdę, uciekając
w niepamięć. Takie zeznanie jest mu niezbędne, aby uniknąć dalszych pytań o Koło
Środowiskowe i by ukryć panującą w nim
patologię, którą sam współtworzył i swoją osobą firmował. Wszak nic nie pamięta,
a nawet nie chce pamiętać. Dalsze pytania
nie mają sensu. Ponadto uniknął odpowiedzi
na pytania dotyczące okoliczności powołania
kół: Kupieckiego, Strzemieszyckiego i Ząbkowickiego. Mimo, iż przez cały wzmiankowany okres, był wiceprzewodniczącym
zarządu powiatowego partii, czyli gremium
w pełni decyzyjnego w podjęciu powyższej
uchwały. Sam uczestniczył w jej podejmowaniu. Ponadto świadek Markowski uniknął odpowiedzi na pytanie, odnośnie pism
krytycznych, jakie pod adresem Krzysztofa
Stachowicza sam wystosował do Zarządu
Regionalnego partii. W ich konsekwencji
został nawet usunięty z zarządu powiatowego.
Potwierdził ten fakt, ale uniknął ujawnienia
szczegółów. A szczegóły te mają kluczowe
znaczenie, bo była w nich mowa o istniejącej
patologii. Rzekomo pokrzywdzony w stosunku do treści tych pism, użył określenia „pisał
pisma szkalujące pana Stachowicza”. Ponadto
świadek przyznał, że w okresie działalności
w dąbrowskiej PO, był zatrudniony w firmie
publicznej Interpromex. Potwierdził kilka
nazwisk członków PO, zatrudnionych w tej
firmie z odczytanego mu wykazu.
W trakcie zeznań świadek mataczy przed
sądem, składa fałszywe, wymijające wyjaśnienia, unika odpowiedzi na niektóre pytania,
a pani sędzia nie reaguje i udaje, że wszystko
jest w jak najlepszym porządku. Ręce opadają.
Zeznania świadka Krzysztofa Markowskiego w kwestii PO były dla mnie niekorzystne
z przyczyn wykazanych. Okazały się jednak
pomocne w kwestii Interpromexu. Potwierdził
bowiem fakt zatrudnienia kilku członków PO
w tej firmie. Jego zeznania w tej materii były
zgodne z zeznaniami świadków: Tomasza
Sołtysika, Mariusza Grabarczyka i moimi,
a stały w sprzeczności z zeznaniami Stachowicza. W świetle tych okoliczności sędzia
nie miała wyboru i musiała zrealizować mój
wniosek o wystąpienie do Interpromexu o potwierdzenie lub zaprzeczenie zatrudnienia 12
wymienionych z imienia i nazwiska osób,
funkcyjnych członków dąbrowskiej PO. Firma
potwierdziła ten fakt wraz z konkretnymi
datami ich przyjęcia i zwolnienia.
Równocześnie Sąd zrealizował mój wniosek o wystąpienie do Zarządu Regionalnego PO o kopie protokołów z posiedzeń
na których omawiano kwestie rozwiązania
dąbrowskiej struktury, jak również ponow-

nego jej odtworzenia. Realizacja powyższego
była niezbędna w związku z niepamięcią
pewnych faktów przez świadka Leszka Piechotę (senatora).
W świetle tych dokumentów udowodniłem,
że 28 maja 2012r. Zarząd Regionalny PO przy
11 głosach za, 1 wstrzymującym, 1 przeciw
podjął uchwałę o rozwiązaniu dąbrowskiej
struktury tej partii. Inicjatorem był ówczesny przewodniczący Tomasz Tomczykiewicz.
Jak wynika z lapidarnego protokołu bezpośrednim powodem był konflikt wewnętrzny,
skutkujący niemożnością wyłonienia przewodniczącego po zawieszeniu Stachowicza
ze względu na sprawę korupcyjną. Zwrócono uwagę na znaczną ilość kół, bo aż 9.
Podkreślono, że wybory wewnętrzne w tej
patologicznej sytuacji niczego nie zmienią,
dlatego podjęto decyzję o rozwiązaniu całej
struktury. Na komisarza wyznaczono sekretarza Leszka Piechotę.
27 sierpnia 2012 Zarząd Regionu podjął
kolejną uchwałę o zasadach odtworzenia nowej dąbrowskiej komórki partyjnej. Według
lapidarnego zapisu; komisarz Piechota złożył
relację z sytuacji, jaka panowała w rozwiązanych kołach. Znał ją, gdyż przeprowadził już weryfikację członkowską. Niestety
w protokole również nie podano liczb: ilu
było wszystkich członków i ilu z nich pozytywnie zweryfikowano. Nadmieniono
jednak, iż aby nie dopuścić do poprzedniej
sytuacji należy utworzyć wyłącznie jedno koło, gdyż to uniemożliwi powrót do
poprzedniej patologii. Dlatego jako grupę
inicjatywną wyznaczono 10 osób (parlamentarzyści i radni). Grupa ta stanie się
bazą dla nowego koła. Zwrócono uwagę, że
w większości kół dotychczas figurowały całe
rodziny. Stwierdzono ponadto, że ponieważ
uchwała o rozwiązaniu została zaskarżona
do Zarządu Krajowego decyzja o utworzeniu
nowego koła zostanie wstrzymana do czasu
jej rozpatrzenia przez Zarząd Krajowy partii.
Informacje zawarte w protokołach, potwierdzały całkowicie tezy zawarte w zaskarżonym moim artykule z wyjątkiem jednego.
W dalszym ciągu nie potwierdzono dwóch
liczb; ilości członków na moment rozwiązania i ilości pozytywnie zweryfikowanych po
rozwiązaniu. A tylko różnica występująca
między tymi wartościami była niepodważalnym dowodem moich racji.

Pierwszy uczciwy

4 kwietnia 2016, stanął świadek Jarosław
Pięta. Świadek był wieloletnim członkiem
partii, członkiem Zarządu Regionalnego,
byłym posłem na sejm.
Świadek zeznał, że w okresie kiedy był
członkiem Zarządu Regionu, tylko jedna
osoba musiała zrezygnować z przewodniczącego struktury powiatowej ze względu
na postawione jej zarzuty korupcyjne, był to

Krzysztof Stachowicz. Równocześnie świadek zeznał, że w analogicznym okresie żadna
struktura powiatowa partii, poza dąbrowską
nie została rozwiązana ze względu na nieprawidłowości. Co do przyczyn rozwiązania to pamięta, że chodziło o dwie kwestie.
Pierwsza to konflikt w Dąbrowie Górniczej
i ewentualne pompowanie koła i zarzuty
korupcyjne wobec Krzysztofa Stachowicza
w związku z artykułem, jaki ukazał się
w Gazecie Wyborczej, chodziło o przyjęcie
łapówki. Pamięta, że w Dąbrowie Górniczej
była rywalizacja i konflikt między Krzysztofem Stachowiczem, a poseł Beatą Małecką-Liberą. W Sosnowcu, gdzie funkcjonował,
był przeciwnikiem utworzenia drugiego
koła, uznając to za fikcję tym bardziej, że
dochodziły go informacje o pompowaniu
kół i rywalizacji między poszczególnymi
politykami. Pamięta, że w Dąbrowie była
bardzo liczna struktura, szczegółów sobie nie
przypomina. W owym okresie w Sosnowcu
liczącym 200 tys. mieszkańców partia liczyła 200 członków. Przypomina sobie fakt
przeprowadzenia weryfikacji członkowskiej
przez komisarza Piechotę. Pamięta, że wystąpiło zjawisko pompowania kół, że była
znaczna różnica między ewidencyjnym
stanem członkowskim, a liczbą osób, które
zadeklarowały Piechocie, że podtrzymują
swoje członkostwo. Różnicy tej jednak nie
pamięta. Odnośnie zmniejszenia liczby kół
w Dąbrowie z 9 do 1 – odpowiada. Zarząd
uznał, że były sytuacje, które nie powinny mieć miejsca i dlatego należy utworzyć
jedno koło. Statut partii jest jednoznaczny,
jeżeli w zebraniu uczestniczy mniej niż 1/3
członków to jest ono nieważne. Albo działamy zgodnie ze statutem albo nie. Statut
jednoznacznie określa taki wymóg, stąd
decyzja zarządu polegająca na delegowaniu komisarza Piechoty, który Zarządowi
Regionalnemu później zreferował ten stan.
W gradacji kar partyjnych rozwiązanie całej
struktury jest środkiem najostrzejszym. Stosowanie tego środka reguluje statut. Świadek
przypomina sobie, że były w partii osoby,
które Krzysztofowi Stachowiczowi stawiały
zarzut pompowania kół.
W trakcie przesłuchania świadka, sędzia
na wniosek rzekomo pokrzywdzonego, kilkukrotnie uchylała moje pytania, jako nie
wnoszące niczego do sprawy. Były to decyzje błędne, gdyż pytania były uzasadnione.
Chodziło o wykazanie pewnych zapisów
statutu partii, które regulują funkcjonowanie koła. Proszę pamiętać, że podstawą
rozwiązania partii, było łamanie statutu.
Dlatego istotnym było wykazanie czego to
łamanie dotyczyło. Ja twierdziłem, że fikcyjnej ewidencji członkowskiej i chciałem,
aby świadek to potwierdził. Sędzia jednak
konsekwentnie tę próbę udaremniała.
Zeznania Jarosława Pięty należy odnotować, jako zeznania pierwszego świadka
w tym procesie, który nie mataczył i nie
składał fałszywych zeznań.
Przypominam, że proces dotyczył
kwestii politycznych, a świadkami były
wyłącznie osoby prowadzące taką działalność. Po jakości ich zeznań można
stwierdzić kim były. Czy były osobami
publicznymi, czy tylko oszustami pod
nie się podszywającymi. Proszę pamiętać, że fałszywe zeznanie przed sądem
w kwestiach politycznych jest elementem
dyskwalifikującym daną osobę z przestrzeni publicznej ze względu na jej
niewiarygodność. Jarosław Pięta, był
pierwszą osobą w tym procesie, która
ten egzamin zdała.

Próba zamknięcia
przewodu
Termin następnej rozprawy został wyznaczony na 22 kwietnia 2016r. W dalszym ciągu oczekiwały na realizację
moje wnioski dowodowe, w szczególności: wystąpienie o dokumentację protokolarno-składkową rozwiązanej dąbrowskiej struktury, wniosek o przesłuchanie
świadków: Tadeusza Jaworskiego, Dawida
Kmiotka, Stanisława Sokolińskiego. Wniosek o wystąpienie do Zarządu Krajowego
partii o ewidencję personalną rozwiązanej struktury wraz z podziałami na koła.
Istotnym jednak był fakt, że sędzia nie
wezwała na najbliższą rozprawę żadnego świadka. Mój adwokat stwierdziła, że
powyższe okoliczności wskazują na intencję zakończenia procesu ze strony sędzi.
Właśnie ze względu na tę okoliczność, mój
adwokat po raz pierwszy pojawiła się na
sali rozpraw i to w ostatnim, krytycznym
momencie tego procesu. Rozprawa przebiegała następująco.
Pani sędzia całkowicie mnie zaskakując
odczytała swoje postanowienia odnośnie
oddalenia wszystkich niezrealizowanych
dotychczas moich wniosków dowodowych
jako bezzasadnych. Nadmieniam, że dotychczas zgromadzony materiał nie był
jednoznaczny. Nie udowodniłem jeszcze
tego, co zamierzałem, ale zasiałem poważne wątpliwości. Dotychczas wykazałem jedynie, że rzekomo pokrzywdzony
i świadek zarazem – Krzysztof Stachowicz w dwóch punktach złożył fałszywe zeznania w kwestiach istotnych dla
rozstrzygnięcia. Mimo tego, pani sędzia
postanowiła zakończyć przewód sądowy.
Powyższą decyzją przeszła sama siebie.
Zaniemówiłem, byłem zaskoczony, niezdolny do skutecznego przeciwdziałania.
W tym momencie do akcji wkroczyła moja
adwokat. Stwierdziła, że Sąd popełnia błąd
proceduralny. Dotychczas zgromadzony
materiał dowodowy nie jest jednoznaczny
i w sposób kategoryczny nie wyklucza
racji żadnej ze stron. Przypomniała, że
w przypadku niejednoznacznej wymowy
zgromadzonego materiału dowodowego,
sędziemu nie wolno odrzucić żadnego
wniosku dowodowego zmierzającego do
wyjaśnienia tych sprzeczności. A Sąd tak
postąpił, czym naruszył procedurę. Jeżeli
Sąd dalej podtrzyma swoje postanowienie,
będzie to przedmiotem naszej apelacji.
Wezwała Sąd do przemyślenia i zmiany
przed chwilą podjętej decyzji. Doszło do
krótkiej polemiki między adwokatami
obu stron. Mecenas Stachowicza optował
za zakończeniem procesu. W wyniku tej
polemiki, pani sędzia zrozumiała, że jeżeli podtrzyma swoją decyzję, to apelacja
będzie musiała jej wyrok uchylić i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia,
a to dlatego, że owa decyzja z przyczyn
wykazanych naruszała przepisy kodeksu
postępowania karnego. W dodatku zobaczyła, że jednak mam adwokata, a zatem
złożę prawidłowo napisaną apelację od
wyroku. Po krótkim namyśle stwierdziła,
że być może decyzję o zakończeniu procesu
podjęła zbyt pochopnie i jeszcze przemyśli
to zagadnienie.
Przemyślała, decyzję anulowała i wezwała kolejnego świadka. O dokumentację
protokolarno-składkową o którą wnosiłem od początku procesu nie wystąpiła.
W międzyczasie złożyłem obszerną analizę
procesową zebranych dowodów, aby sędzia
była w pełni świadoma sytuacji i w przyszłości nie mogła zasłaniać się niewiedzą.

Następny artysta

20 maja 2016, stanął świadek Stanisław
Sokoliński. Świadek to były przewodniczący
PO. W 2004 roku, był pierwszą osobą z tego
środowiska, która poinformowała mnie
o matactwach członkowskich dokonywanych przez Stachowicza. Treść tej rozmowy
ujawniłem w swojej książce wydanej w 2006
roku. Dlatego właśnie został zawnioskowany.
Świadek, bez żadnej krępacji, ani wyrzutów
sumienia stwierdził. Wszystko w partii było
w porządku. Żadne matactwo w ewidencji
członkowskiej nie występowało, to wytwór
mojej wyobraźni. Koła były autentyczne,
prężnie działały. Krzysztof Stachowicz to
dynamiczna, przedsiębiorcza jednostka, bardzo dobry organizator. Dlaczego struktura
została rozwiązana nie wie.
Ręce mi opadły. Stanisław Sokoliński, działacz środowiska katolickiego, były radny
AWS, później przewodniczący PO w mieście.
W momencie składania zeznań skarbnik zarządu tej partii, wbrew oczywistym faktom
i swojej wcześniejszej wiedzy staje przed sądem i bez jakiegokolwiek wyrzutu sumienia
składa fałszywe zeznania by mnie pogrążyć,
a Stachowicza wybielić. O dekalogu ten katolik nigdy nie słyszał, a jeżeli nawet słyszał
to uważa, że jego on nie dotyczy. Szczególnie
punkt “Nie wystawiaj fałszywego świadectwa bliźniemu swemu”. Takich to działaczy
ma środowisko katolickie.

Drugi uczciwy

nych kołach. Wyjaśnił jakie różnice między
nimi występowały. Co się tyczy rozwiązania
partii, to musiało to nastąpić ze względu na
fikcyjną ewidencję występująca w kilku kołach kontrolowanych przez Stachowicza. To
było przyczyną niemożności przeprowadzenia
procedury wyborów wewnątrzpartyjnych.
Okazaną mu listę członkowską kojarzy. Jest to
lista członków partii na moment rozwiązania
w 2012 i zawiera ok. 350 nazwisk. Ponadto
świadek zeznaje, że do nowoodtworzonej partii przyjęto ok. 80 osób. Wie, gdyż pełnił funkcję skarbnika w nowej strukturze. Świadek
wyjaśnia również pewne zapisy statutowe,
których interpretacja jest niezbędna, celem
zrozumienia stanu faktycznie występującego.
Z jego zeznań wynika, że wszyscy członkowie
danego koła, mieli pełną świadomość stanu
faktycznie występującego, gdyż musieli podpisywać na zebraniach listę obecności. Jest to
wymóg statutowy. Całość dokumentacji, która
ukazuje faktyczne funkcjonowanie partii jest
zdeponowana w biurze poselskim poseł Beaty
Małeckiej-Libery i oprócz niej ma do niej stały
dostęp sekretarz zarządu Tadeusz Jaworski.
W dokumentacji tej znajduje się odpowiedź na
wszystkie pytania związane z fikcją struktury
partyjnej, która jest przedmiotem procesu.
Ponadto świadek przypisał funkcje, jakie
w partii pełniły osoby z listy zatrudnionych
przez Stachowicza w Interpromexie. Wszystkie osoby pełniły wówczas w partii funkcje
decyzyjne lub reprezentacyjne, szeregowi
członkowie tam nie występowali.
Świadek Dawid Kmiotek, to druga
osoba ze środowiska PO, po Jarosławie
Pięcie, która w tym procesie złożyła
uczciwe zeznania. Ponadto prawdziwe
zeznania złożył Tomasz Sołtysik, ale on
nie miał związków z tą partią. Pozostali
świadkowie, albo składali fałszywe zeznania, albo mataczyli celem zatajenia
własnej odpowiedzialności za zaistniałe
nieprawidłowości.
Z Wydziału Wykonywania Orzeczeń
Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej
przychodzi odpowiedź, że w aktach sprawy
korupcyjnej Krzysztofa Stachowicza brak
jest dokumentu potwierdzającego fakt jego
zatrzymania przez policję w 2012 roku. Ale
w aktach znajdują się dokumenty potwierdzające, że Prokuratura dwukrotnie wydała
zarządzenia o jego procesowym zatrzymaniu,
które jednak nie zostały przez policję zmaterializowane, następnie Prokurator anulował powyższe zarządzenia. Ponadto faxem
przesłano kopie powyższych dokumentów.
Dotarły one w ostatnim momencie procesu.

Zakończenie procesu

4 lipca 2016, staje kolejny świadek – Dawid
Kmiotek. Świadek był wieloletnim członkiem
tej partii, przez dwa lata przynależał do Koła
Środowiskowego.
Świadek zeznaje, że koło to funkcjonowało
wyłącznie na papierze. Przez dwa lata przynależności przypomina sobie tylko jedno
zebranie i to wyborcze, które miało miejsce
w Będzinie. Ze względu na fikcję tam występującą przepisał się do innego. Świadek przez
dziesięć lat przynależności, był w trzech róż-

27 lipca 2016 roku odbywa się ostatnia
rozprawa. Pani sędzia utrzymuje w mocy
dotychczasowe postanowienia o oddaleniu moich wniosków dowodowych jako
bezzasadnych i zamyka przewód sądowy.
Adwokat Stachowicza w mowie końcowej
wnosi o uznanie mnie za winnego wszystkich trzech zarzutów i skazanie na przeprosiny w środkach masowego przekazu,
nawiązki w kwocie 10 000 na rzecz Fundacji
Godne Życie, zwrot kosztów reprezentacji
jego klienta w kwocie 6150 zł, a także koszta
sądowe i opłaty. Tym razem przeczuwałem,
że to koniec procesu i przybyłem na rozprawę
przygotowany. Wygłosiłem 30-stronnicową
mowę końcową, w której podsumowałem
przebieg procesu, zebrany materiał dowodowy i wykazałem błędy popełnione przez
sędzię, które będą skutkowały na wadliwy
wyrok mnie skazujący. Moje wystąpienie
wywarło na sędzi znaczne wrażenie. 
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Początkowo mnie ignorowała, ale później
słuchała z zaciekawieniem robiąc nawet momentami notatki.
Moja adwokat wniosła o oddalenie wszystkich zarzutów i uniewinnienie. Jeżeli to nie
nastąpi z przyczyn wykazanych przeze mnie
w mowie końcowej, będzie to przedmiotem
naszej apelacji. Stachowicz był nieobecny.

Ogłoszenie wyroku

5 sierpnia 2016, pani sędzia mając świadomość uchylenia w przyszłości jej wyroku
w apelacji, uwolniła mnie od pierwszego zarzutu zniesławienia tj. związanego z matactwami ewidencją partyjną i zatrudnianiu pozorantów kół partyjnych w publicznej spółce
Interpromex. Skazała mnie natomiast za dwa
kolejne zarzuty; jedno zniesławienie, gdyż
jak wykazano w materiale dowodowym Stachowicz przez policję nie został zatrzymany
i jedno znieważenie, poprzez użycie pod jego
adresem określenia hochsztapler, które samo
w sobie jest obraźliwe. Zostałem skazany na
przeprosiny w gazetach, grzywnę, zwrócenie kosztów reprezentacji prawnej rzekomo
pokrzywdzonego, jak również trzy miesiące
prac społecznych w zawieszeniu. Zachowanie
sędzi było nietypowe. Formalnie wysławiała
się prawidłowo, starannie dobierając słowa,
ale mowa jej ciała, jak i mimika jednoznacznie
wskazywały, że ma pełną świadomość, iż
wydaje wyrok nieprawidłowy. W jej mowie
ciała brakowało autentyczności, potwierdzającej wewnętrzne przekonanie co do słuszności wygłaszanego orzeczenia. Dlaczego
więc wydała błędny wyrok? Stachowicza,
ani jego prawnika nie było na sali. Złożyłem
wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku,
celem zaskarżenia go w apelacji.

Apelacja

Wydany wyrok, aczkolwiek skazujący
był dla mnie jednak częściowo korzystny.
A to dlatego, że zostałem uniewinniony od
zarzutu, który wymagał przeprowadzenia
dowodu sądowego. Był zarazem najtrudniejszy do wykazania ze względu na matactwo świadków. Praktycznie to tylko z tego
powodu trwał tak długo przewód sądowy.
Pozostałe dwa zarzuty opierały się wyłącznie na interpretacji prawa i obowiązującego
orzecznictwa, które było dla mnie korzystne.
Problem polegał jedynie na tym, aby umiejętnie rozegrać sprawę w apelacji.
Czytelnik musi wiedzieć, że rozprawa
apelacyjna nie jest normalnym procesem sądowym. W apelacji chodzi jedynie
o wykazanie błędów najlepiej proceduralnych lub formalnych, które skutkowały na błędne ustalenia, a w konsekwencji
niewłaściwie wydany wyrok.
Podzieliliśmy się rolami. Moja adwokat
miała napisać i złożyć apelację od wyroku
do Sądu Okręgowego w Katowicach tak, aby
spełniała ona wszystkie prawne aspekty
przewidziane dla tego dokumentu. Ja miałem
przygotować swoje wystąpienie przed Sądem
Odwoławczym, takie które wstrząśnie jego
składem i spowoduje uchylenie wyroku.
Musi bowiem czytelnik wiedzieć kolejną
rzecz.
Jest niemal regułą, że sędziowie w Sądzie Odwoławczym nie zaznajamiają się
z aktami sprawy. Jedynie z czym się zapoznaje sędzia referent to treść wyroku wraz
z uzasadnieniem, oraz z treścią złożonej
od niego apelacji. Jeżeli jest ona poprawnie napisana, ale nie przemawia do ich
emocji to jest niemal pewne, że zostanie
odrzucona, a wyrok utrzymany w mocy.
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W świetle tego co napisałem wcześniej,
sędzia jeszcze przed rozprawą ma wyrobiony
pogląd na sprawę i jeżeli się nim nie wstrząśnie to wyda taki wyrok, jaki sobie obmyślił
na wstępie, bez wnikania w meritum. To
jest główna przyczyna pomyłek sądowych.
27 stycznia 2017 roku przed salą Sądu Okręgowego, gdzie ma się odbywać rozprawa
apelacyjna ruch. Na wokandzie ok. 10 rozpraw apelacyjnych na każdą przewidziano 30
minut czasu. Musi czytelnik przyznać, że nie
jest to poważne. Jaką merytorycznie kwestię
można rozpoznać w tak krótkim czasie?
Przed salą prokurator, za chwilę policyjny
konwój dostarcza skutego kajdankami oskarżonego z pobliskiego aresztu śledczego. Dla
wszystkich równo pół godziny. Przypomina
mi się scena z filmu z Frankiem Dolasem, gdy

przewodnicząca z własnej inicjatywy wychodzi z wnioskiem, aby moje wystąpienie
załączyć do akt sprawy. Chyba wygrałem,
sędziowie reagowali na moje słowa z zaciekawieniem i życzliwością. Wyrok zostanie
ogłoszony za godzinę.
Po godzinie jestem wezwany na salę. Po
rozpatrzeniu Sąd podejmuje werdykt. Uchyla
zaskarżony wyrok i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji. W uzasadnieniu zawiera wskazania,
będące w zgodzie z moją linią obrony, które
ma zrealizować pierwsza instancja. Pełen
sukces. Uchylenie wyroku w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
to bardzo rzadki przypadek, który mówi
jedno. Sędzia który dotychczas prowadził
przewód i wydał wyrok jest sędzią niepo-

we Włoszech staje przed niemieckim sądem
wojskowym za dezercję. Tam z kolei wprowadzali dziesiątkami. Pierwsza dziesiątka
– rozstrzelanie, druga -kompania karna. On
miał szczęście, trafił do właściwej dziesiątki.
W końcu wywołują moją rozprawę. Jestem
ja, mój obrońca i pełnomocnik Stachowicza.
Sprawę ma rozpatrywać trójka sędziów
w wieku dojrzałym. Przewodnicząca SSO
Jagna Rumińska, sprawozdawca SSO Monika
Przystawa-Gwóźdź, delegowany SSR Dariusz
Guzdek. Na wstępie sędzia sprawozdawca
odczytuje sentencję wyroku oraz sentencję złożonej od niego apelacji. Następnie
przewodnicząca udziela głosu adwokatowi
Stachowicza. Ten stwierdza, że wyrok jest
prawidłowo wydany jest słuszny i zasadny.
Wnosi o jego podtrzymanie. Mój obrońca
z kolei podtrzymuje tezy zawarte w apelacji i wnosi o uchylenie wyroku lub jego
zmianę na moją korzyść. Na koniec podnosi,
że jego klient chciałby przed sądem złożyć
uzupełniające wyjaśnienia do treści pisemnej
apelacji. Otrzymuję głos. Kiedy wyciągam
swoje wystąpienie 20 stron maszynopisu,
przewodnicząca stwierdza, że w zasadzie nie
praktykuje się, aby na rozprawie apelacyjnej
odczytywać swoje wystąpienie, ale ona nie
widzi przeciwwskazań i udziela mi głosu.
Poucza tylko, że nie wolno mi wykroczyć
poza ramy pisemnie złożonej apelacji. Niemal
połowa wystąpienia mi odpada, reszta jest
aktualna. Wykazuję błędne wnioskowanie sądu pierwszej instancji, które koliduje
z obowiązującym orzecznictwem. Sędziowie
żywo reagują na moje słowa, słuchają z zaciekawieniem. Dochodzi do niecodziennej
sytuacji, gdy przewodnicząca dodaje mi
ok. 10 minut czasu, abym mógł skończyć
kwestię. Jest to dowód, że jestem na właściwym kursie. W pewnym momencie przewodnicząca mową ciała daje mi do zrozumienia.
Już nas pan przekonał, tylko kończ, bo następni czekają. Brak czasu zmusza mnie do
skrócenia wystąpienia i ograniczenia się
do kwestii najistotniejszych. Kiedy kończę

ważnym. Uratowała mnie życzliwa postawa
przewodniczącej SSO Jagny Rumińskiej,
która pozwoliła mi odczytać przygotowane
wcześniej wystąpienie. Gdybym musiał mówić z głowy mój przekaz nie miałby takiej
siły nośnej, jak ten odczytany z kartki.

Zupełnie inny klimat

Na III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód zmiany. Dotychczasowy
Przewodniczący Wydziału – Tomasz Ciosmak awansował i odszedł do pracy w Sądzie Okręgowym. Zastąpiła go SSR Justyna
Magner – Szweda. 11 kwietnia 2017 roku
skierowała moją sprawę do referatu SSR
Michałowi Dmowskiemu.
Od początku wyczuwalna była zmiana nastawienia sędziego do mojej osoby, zniknęła
dawna konfrontacyjna atmosfera. Sędzia
Dmowski prowadził proces obiektywnie
i rzetelnie. Byłem już w zupełnie innej sytuacji. Proces toczył się w ramach prawnych
wyznaczonych przez apelację, co oznacza,
że wydany w przyszłości wyrok nie może
być dla mnie gorszy od poprzedniego, a to
dlatego, że druga strona go nie zaskarżyła.
Ponadto Sąd Okręgowy zawarł pewne wskazania, które niższa instancja jest zmuszona
wykonać. Ich realizacja musi spowodować
moje uniewinnienie. Ponieważ jednak Sąd
Okręgowy nie określił ram prawnych apelacji, a skierował sprawę do ponownego
rozpatrzenia, formalnie musiał proces ruszyć od początku. Wezwano więc ponownie
wszystkich świadków. Sędzia odczytywał
ich zeznania złożone poprzednio i pytał, czy
chcą coś sprostować, dodać lub uzupełnić.
Wszyscy bezkrytycznie podtrzymali wcześniejsze wersje. W tym kontekście ciekawostką były zeznania dwóch osób; poseł Beaty
Małeckiej-Libera, która zeznała, że nic nie
wie o żadnych nieprawidłowościach w partii przed 2012 rokiem. Zeznając ponownie
podtrzymała w całości złożone wcześniej
zeznania. Nie wiedziała jednak, że w międzyczasie wyszło na procesie, że przejęła

zdeponowaną wcześniej dokumentację protokolarno-składkową rozwiązanej struktury
i zdeponowała ją w swoim biurze poselskim.
A to oznacza, że znała jej wymowę istotną
dla rozstrzygnięcia. Jest to dowodem złożenia
przez nią fałszywych zeznań, polegających
na zatajeniu prawdy. Jest bowiem niemożliwością, aby wcześniej jej nie przejrzała. Po
coś przecież ją przejmowała. Taka to i osoba
zaufania publicznego.
Drugim przypadkiem jest zeznanie świadka Stanisława Sokolińskiego. Tym razem
sędzia pozwolił mi odczytać z mojej książki
fragment, gdzie została odwzorowana nasza
rozmowa z 2004 roku. Z wymiany zdań jaka
wówczas padła jednoznacznie wynika, że
już wówczas świadek doskonale wiedział,
co na forum partii z ewidencją członkowską
wyrabia Stachowicz, że oszukuje. Na zadane
pytanie, świadek odpowiedział; – Takiej
rozmowy nie było, to jest kłamstwo! To ten
działacz katolicki, który nie stosuje się do
dekalogu.
Ani Libery, ani Sokolińskiego nie chciałem
więcej dręczyć przed sądem, gdyż ich obecne zeznania nie miały dla mnie znaczenia
procesowego. Ja jestem już od tego zarzutu uniewinniony. A oni swoim fałszywym
świadectwem w niczym mi już nie szkodzą.
Kompromitują wyłącznie siebie narażając się
równocześnie na odpowiedzialność karną.
Tacy to i politycy.
W międzyczasie sędzia zgodnie ze wskazaniem apelacji występuje o akta sądowe
korupcyjnej sprawy Stachowicza. Wynika
z nich, że ten rzekomo pokrzywdzony jest już
za płatną protekcję skazany prawomocnym
wyrokiem. Dostał dwa lata pozbawienia
wolności w zawieszeniu na cztery, grzywnę
i przepadek mienia uzyskanego z przestępstwa. Zażądał 300 000 zł łapówki, przyjął 100
000, ale Sąd z przyczyn nie do końca jasnych
zaliczył mu tylko 64 000. Istotnym jest, że
ukrył swoich wspólników w Urzędzie Miejskim w Chorzowie. O jego sprawie szerzej
w następnym numerze. W mowie końcowej
zebrałem i podsumowałem zebrany materiał
dowodowy, szczegółowo wraz z numerami
kart, gdzie znajduje się określony dowód.
Wyrok. Zostaję w pełni uniewinniony
od wszystkich postawionych mi zarzutów.
Stachowicz ma zapłacić mojemu obrońcy
ponad 14 000 kosztów jego ustanowienia
i ponieść koszty sądowe, bezzasadnie wytoczonego procesu.

Ponowna apelacja

Tym razem korzystny dla mnie wyrok
zaskarża pełnomocnik Stachowicza. Stara
się go podważyć. Twierdzi, że sąd błędnie
zinterpretował fakty, ale nie wskazuje jakiej
procedurze uchybił. Nie wskazuje ponadto,
jakiej linii orzecznictwa sąd się sprzeniewierzył.
Rozprawa odbyła się 3 listopada 2017 roku,
ponownie przed Sądem Okręgowym w Katowicach Wydział Karny Odwoławczy. Rozpatruje trzyosobowy skład sędziów. Przewodniczy SSO Barbara Baj – sprawozdawca, SSO
Edyta Kowalik, SSO Edyta Janus-Kordeusz.
Przewodnicząca jest starszą osobą z dużym
doświadczeniem zawodowym, to dobrze.
O bezsensowności tej apelacji niech świadczy fakt, że nie stawił się na nią, ani rzekomo
pokrzywdzony Krzysztof Stachowicz, ani jego
pełnomocnik prawny mec. Bartłomiej Jakubczyk. W zastępstwie przysłał inną panią adwokat, nie do końca zorientowaną w temacie.
Wiedział, że wyrok jest wydany prawidłowo
i był w pełni świadomy bezcelowości apelacji, którą sam sygnował. Pani mecenas, coś
tam bąknęła, że sąd błędnie ocenił materiał
dowodowy i wniosła o uchylenie wyroku,

po czym pod pretekstem prowadzenia innej
sprawy opuściła obrady. Teraz ja otrzymuję
głos. Mam przygotowane wystąpienie na
trzy strony maszynopisu. Tym razem zimny prysznic. Przewodnicząca, natychmiast
mi przerywa. Na rozprawie apelacyjnej nie
odczytujemy wystąpień, tylko referujemy
z głowy. Więc referuję. Moje wystąpienie
nie jest tak wygładzone i czytelne, jak to
napisane, ale trudno. Staję w obronie wyroku
sądu pierwszej instancji. Stwierdzam, że jest
prawidłowy i zgodny z materiałem dowodowym. Z pierwszego zarzutu zniesławienia
zostałem już uniewinniony poprzednio. Co
do drugiego zarzutu zniesławienia dotyczącego zatrzymania pana Stachowicza to nie
można mnie uznać za winnego, gdyż wykazałem w materiale dowodowym, że działałem
w warunkach usprawiedliwionego błędu,
który typizuje art. 29 kk. A on wyklucza
popełnienie przestępstwa. Co się zaś tyczy
określenia hochsztapler, które użyłem pod
adresem rzekomo pokrzywdzonego to jest
ono postawione w formie zracjonalizowanej,
co orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie typizuje jako zniesławienie, a nie
znieważenie. Tu podałem słownikową definicję określenia hochsztapler. Za zniesławienie
w tym przypadku również nie można mnie
skazać, ponieważ jak wynika z kontekstu
mojej wypowiedzi, określenie to odnosi się
do działań pana Stachowicza na forum partii
i zostało już poprzednio dowiedzione. Sąd
uznał już że dopuścił się na tym polu oszustw
i matactw, które to czyny wyczerpują znamiona tego określenia. Reguluje to art. 213 § 2 kk,
który jest kontratypem artykułu typizującego
zniesławienie. Dlatego wniosłem o odrzucenie apelacji jako bezzasadnej i podtrzymanie
dotychczasowego wyroku w całości.
Sąd zarządził 10 dniową zwłokę, celem
gruntownego przemyślenia sprawy.
13 listopada 2017 roku, Sąd Odwoławczy
ogłosił prawomocny wyrok. Podtrzymał
w mocy zaskarżony wyrok uniewinniający mnie w całości i dołożył Stachowiczowi

kosztów za ponowną bezzasadną apelację.
W ustnym uzasadnieniu przewodnicząca
stwierdziła, że apelacja rzekomo pokrzywdzonego była bezzasadna i nie poparta argumentami merytorycznymi. Mimo pewnej
srogości i znacznie większego dystansu niż
w poprzedniej apelacji, Sąd Odwoławczy
zawyrokował prawidłowo.

Epilog

Po trzech latach batalii zakończył się proces, który wytoczył mi Krzysztof Stachowicz.
Udowodniłem, że nie jestem idiotą, który
pisze rzeczy niesprawdzone, niepoważne
i później musi publicznie za swoje słowa
przepraszać. Wykazałem, że Krzysztof Stachowicz w trakcie przewodu, trzykrotnie popełnił przestępstwo fałszywych zeznań. Podobnie postąpili zawnioskowani przez niego
świadkowie: Katarzyna Stachowicz, Tomasz
Pasek, Mariusz Grabarczyk. Ponadto fałszywe zeznania złożył zawnioskowany przeze
mnie Stanisław Sokoliński. Przemysław Oleś
też mataczył, aczkolwiek jego zeznania nie
miały żadnego wpływu na rozstrzygnięcie
procesowe, tylko się dobrowolnie ośmieszył.
Fałszywe zeznania polegające na zatajeniu
prawdy złożyli Beata Małecka-Libera (poseł
na sejm), Leszek Piechota (senator) i Krzysztof Markowski. Dwoje pierwszych to parla-

mentarzyści z wieloletnim stażem. Te osoby
doskonale wiedziały, kim jest Stachowicz
i czego na forum partii się dopuścił, a mimo
to zatajały ten fakt przed sądem fałszywie
zeznając, że nic o tym nie wiedzą. Czytelnik może sobie wyobrazić, jak tacy ludzie
reprezentują nasze interesy. W wyniku tego
procesu zdobyłem niepodważalne, nie do
zakwestionowania dowody, że Platforma
Obywatelska w naszym mieście, była i jest
zbiorowiskiem ludzi bez zasad i kręgosłupa moralnego. Sami podjęli działania, aby
strukturę dąbrowską po 10 latach fałszerstwa
rozwiązać, po to, by później przed sądem
zatajać przyczyny tego stanu rzeczy.
Złożenie przed sądem fałszywego zeznania w kwestii istotnej dla rozstrzygnięcia procesowego jest bardzo poważnym przestępstwem zagrożonym sankcją
do 8 lat bezwzględnego więzienia. I wymienione wyżej osoby mimo, że były tego
świadome właśnie tak postąpiły.
Nie powiadomię prokuratora o tym fakcie,
sądownie za swoje czyny nie odpowiedzą.
Nie jestem szaleńcem, który zamierza dalej wycierać korytarze sądowe lub gnębić
innych ludzi. Obowiązek powiadomienia
o przestępstwie ma sędzia, jako funkcjo-

Od przemiany ustrojowej 1989 roku minęło już trzydzieści lat. Jesienią odbędzie się już ósmy obrót koła
wyborczego. W omawianym okresie już jedno pokolenie narodziło się w nowych warunkach, wychowało
i osiągnęło wiek dojrzały. Po raz kolejny z rzędu, będziemy wybierać lokalne władze i ponosić konsekwencje swojej decyzji. Jest to wystarczający okres czasu, aby móc pokusić się o refleksję w czym tak naprawdę
uczestniczymy.

„Ludzie dzielą się na trzy grupy: tych którzy powodują zdarzenia, tych którzy obserwują zdarzenia, tych którzy nigdy nie zrozumieli tego co się zdarza. ”

Pino Pellegrino

Rzecz o chorym ambicie
Poziom komucha

W 1990 roku na fali przemian ustrojowych SLD w procesie wyborczym zostało
zmasakrowane. Bezpośrednią przyczyną
był głęboki antagonizm większości społeczeństwa do polityki dawnej PZPR. SLD
było partią wywodzącą się z nurtu komunistycznego, dlatego większość wyborców
nie obdarzyła tej partii zaufaniem. W 1994
sytuacja uległa zmianie. Ze względu na dyletanctwo formacji solidarnościowej, SLD
zdobyła uznanie i została na naszym terenie
wiodącą siłą polityczną. Analogicznie było
w 1998 roku. W 2002 roku weszły przepi-

sy o bezpośrednim wyborze władzy wykonawczej (prezydent miasta). W związku
z brakiem porozumienia politycznego na
osi Platforma Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość, jak również bardzo negatywną
reputacją kandydata na prezydenta z listy
SLD – Marka Lipczyka; prezydentem został
wybrany bezpartyjny – Jerzy Talkowski. Ten
z kolei po czterech latach ze względu na wiek
i predyspozycje również utracił zaufanie
i opuścił przestrzeń publiczną.
W tym krytycznym dla SLD momencie
czołówka tej formacji wykazała się pewną
dozą zmysłu politycznego. Jej szef – Ma-

rek Lipczyk zrozumiał, że nie jest w stanie
uzyskać akceptacji większości społeczeństwa i dobrowolnie zrezygnował z dalszego
ubiegania się o funkcję prezydenta miasta.
Postanowił zrezygnować z chorego ambitu
i wystawić na tę funkcję Zbigniewa Podrazę,
byłego radnego i posła na sejm. Wybór był
trafny, gdyż założony cel – ponowne przejęcie władzy w mieście został osiągnięty
w 2006 roku. Należy podkreślić. Ówczesny
szef SLD – Marek Lipczyk mając świadomość swojej porażki na odcinku zaufania
publicznego, postanowił kosztem własnej
osoby wypromować innego lidera ze swojej

nariusz publiczny. Ja realizując interes
społeczny podam przynajmniej ten fakt do
wiadomości ogółu.
Tylko trzech świadków zeznających w tym
procesie złożyło zeznania w zgodzie z prawdą; Tomasz Sołtysik powiązany z SLD, Jarosław Pięta, były poseł powiązany z PO
i Dawid Kmiotek powiązany z PO.
Wracając do Libery i Piechoty to mnie
się w głowie nie mieści, jak wieloletni poseł i senator zarabiający pieniądze, których
śmiertelnik na oczy nie widział i raczej nie
zobaczy może w interesie Stachowicza lub źle
postrzeganego wizerunku partii ryzykować
sądowe skazanie. Fakt taki wyeliminowałby
ich od dalszego piastowania tych lukratywnych posad. Wyobraźcie sobie jak oni by
postąpili, gdyby dostali propozycję łapówki?
Co się tyczy postępowania sądu to poświęcę temu osobny artykuł i w tym kontekście
wykażę również rolę posłów i kierownictwa
PIS-u, którzy przecież publicznie kolportują
przekaz, że walczą o praworządność.
Generalnie w moim przypadku system
wymiaru sprawiedliwości się sprawdził. Aczkolwiek w pierwszej instancji
sądowej wystąpiły poważne nieprawidłowości i to w sądzie wyznaczonym
rozporządzeniem ministra do rozpatrywania spraw tego typu. Oznacza to, że
kierownictwo Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach nie wykonuje
właściwie nakazanych dyspozycji.
Tytuł pochodzi od sztandarowego hasła
Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej
z 2010 roku „Krzysztof Stachowicz – prawdziwy
prezydent”.
Zainteresowanych czytelników odsyłam do
strony internetowej www.dfraczek.pl Tam
w zakładce Frączek-Stachowicz akta sądowe
znajduje się kompletny zbiór archiwalnej dokumentacji procesowej. I na bazie materiałów
źródłowych każdy będzie mógł wyrobić sobie
pogląd na to zagadnienie.

formacji na funkcję decyzyjną. Sam przesunął się w cień na odcinek gospodarczy.
Tym samym zszedł z linii strzału.
Jest to rzadki przypadek świadczący
o pewnym formacie tej jednostki.
Ponieważ Podraza w przeciwieństwie do
osoby poprzednika nie miał złych konotacji,
został przez większość społeczeństwa zaakceptowany i passa ta trwa nieprzerwanie do
chwili obecnej. W omawianym przypadku
nie ma znaczenia jakość sprawowania władzy przez Zbigniewa Podrazę. Istotnym jest,
że Marek Lipczyk go skutecznie zainstalował
w 2006 roku, że Podraza jest miłym, sympatycznym człowiekiem, który nie kradnie
dla siebie, i to wystarczyło do osiągnięcia
sukcesu. Sukcesu bardzo poważnego, bo
z powodzeniem powielanego już trzykrotnie,
a więc wykazującego cechy trwałe.

Poziom platfusa

Temu zagadnieniu poświęcę kolejny numer Biuletynu, gdzie wyłożę szerzej ten
przedmiot. Obecnie tylko skrót. W 2002
roku, kiedy Marek Lipczyk był bankrutem
politycznym, byłem szefem dąbrowskiego
PIS. Złożyłem propozycję ówczesnemu liderowi PO – Henrykowi Zagule utworzenia
wspólnego komitetu wyborczego POPIS
i przejęcia władzy w mieście. Z początku
mnie zignorował, gdyż taka persona jak on
nie będzie się układała z takim śmieciem
jak ja. 
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Kiedy jednak takie koalicje były zawierane
w całym kraju i to odgórnie przyszedł po
rozum do głowy, ale tylko pozornie. Postawił
takie warunki, że gdybym je przyjął dałbym
dowód, że rzeczywiście jestem śmieciem. Do
koalicji POPIS nie doszło i Jerzy Talkowski
przez przypadek został prezydentem miasta.
Piszę przez przypadek, ponieważ gdyby POPIS został zawarty to jego kandydat – Henryk Zaguła, byłby prezydentem, a nie Jerzy
Talkowski. Sytuacja była bowiem taka, że
z Markiem Lipczykiem wygrałby rywalizację
każdy, kto by wszedł do drugiej tury. Tak
dużym negatywnym elektoratem dysponował wówczas ten lider lewicy.
Czas, aby czytelnik skonfrontował postawę Marka Lipczyka (SLD) z postawą Henryka Zaguły (PO). Pierwszy kiedy uświadomił sobie skalę swojej niewybieralności
wypromował w swoim zastępstwie Zbigniewa Podrazę i odniósł tym manewrem
sukces. Drugi nie będzie się ze śmieciem
układał, później zmienił zdanie i zaczął
pertraktacje w trakcie których metaforycznie twierdził, że jest “siłą nadprzyrodzoną”
i reguły tego świata go nie dotyczą. Kiedy
ostatecznie przegrał, zgodnie z wyznawaną
przez siebie zasadą “trzeba wiedzieć jak się
w życiu ustawić” poszedł do SLD, prosić
o stołek i go otrzymał. Nie twierdził już,
że jest “siłą nadprzyrodzoną”, tylko że chce
swoją merytoryczną wiedzą służyć nowym,
a właściwie starym panom. Tym samym,
których wcześniej chciał wyeliminować.
Kręgosłup moralny jak z taniej komedii,
wzorcowy przykład współczesnego autorytetu moralnego.

wywodzę się z nurtu solidarnościowego,
więc ten kierunek jest dla mnie oczywistym
i chyba dla każdego zrozumiałym.
Po stronie PO do rozmów wytypowałem
ówczesnego senatora Zbigniewa Meresa.
Z posłanką Beatą Małecką-Liberą rozmów
nie prowadziłem, gdyż wiedziałem, że jest
zaprzyjaźniona z Podrazą, rozmowy byłyby
bezprzedmiotowe. Ówczesnego przewodniczącego PO – Krzysztofa Stachowicza nie
traktowałem poważnie, gdyż wiedziałem,
że jest oszustem bazującym na martwych
duszach w swojej partii. Jego należało wyeliminować z czym nie byłoby większego
problemu zważywszy na powyższe. Meres
rozmowy podjął i po kilku miesiącach zbliżaliśmy się do pozytywnego finału.
Równocześnie prowadziłem rozmowy
na odcinku PIS z ówczesnym pełnomocnikiem – Robertem Warwasem. Ten również
początkowo wyraził gotowość i akceptację. W międzyczasie policja i prokurator
rozwiązała za mnie problem Stachowicza
(afera korupcyjna). Wszystko było dopięte,
aby wesprzeć Meresa, aby on przejął po
rozwiązaniu odnowioną partię i dopiąć
koalicję z PIS.
Wtedy wyłamał się Warwas. Zmienił zdanie i zdystansował się od projektu, który
wcześniej akceptował. Mój apel do członków

Poziom pisowca

Od 2006 roku nieprzerwanie wybory
wygrywało SLD ze swoim sztandarem
wizerunkowym – Zbigniewem Podrazą.
W 2010 analogicznie. W 2014, doszedłem do
wniosku, że sytuacja dojrzała już na tyle, że
tylko osoba niepoważna może nie rozumieć
wytworzonych mechanizmów politycznych. Postanowiłem ponownie wrócić do
gry. Rozpocząłem rozmowy nad koncepcją
utworzenia POPIS, gdyż tylko taka koalicja jest w stanie odsunąć od władzy SLD
i Zbigniewa Podrazę. Proszę pamiętać, że

PIS również nie odniósł pożądanego efektu. Poparli politykę Warwasa. POPIS-u nie
chcą. W efekcie wycofałem się z wyborów,
a oni je przegrali. Zgodnie z logiką polityczną po raz kolejny zatryumfowało SLD
i Podraza. Tym razem już w pierwszej turze.

Popęd prymitywa

Jesienią będą kolejne wybory. Panowie
podszywający się pod działaczy politycznych z PO i PIS kolejny już raz odstawią
szopkę, polegającą na zainstalowaniu Podrazy po raz czwarty na funkcji prezydenta
miasta dlatego, że nie utworzą koalicji wyborczej POPIS. A nie utworzą, bo nie są do
tego mentalnie przygotowani. Jak silne musi
być dyletanctwo ludzi podszywających się
pod działaczy politycznych, aby przez 30
lat demokracji, przy ośmiu obrotach koła
wyborczego nie zrozumieć prostej zasady.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Koncentracja elektoratu jest kluczem do sukcesu
wyborczego. Jak prymitywni muszą być
ci ludzie, jeżeli ich postępowanie po raz
kolejny z rzędu determinuje ambicjonalny
popęd. Jeżeli nie mogę być ja to nie może
być nikt inny z mojego obozu. Lepiej niech
dalej rządzi Podraza i SLD.
Proszę tę postawę skonfrontować z postawą Marka Lipczyka sprzed 12 lat. On

potrafił okiełznać ten prymitywny odruch
i dał temu wyraz. Ludzie wywodzący się
z byłego obozu solidarnościowego nie są do
tego mentalnie przygotowani. Lipczykowi
wystarczyła tylko jedna porażka wyborcza, aby spowodować pozytywną refleksję.
W przypadku obozu solidarnościowego
cztery porażki pod rząd nie powodują żadnej
refleksji. Absolutnie żadnej! Chory popęd
ambicjonalny, determinuje ich postępowanie i jest tak silny, że nikt z nich nie jest
w stanie nad nim zapanować. Prymitywizm
jest ściśle powiązany z głupotą, gdyż wiedza
skutecznie hamuje ten niepożądany trend.
Obecni pisowcy, jak i obecne platfusy to
zbiorowisko ludzi społecznie nieprzydatnych, którzy nigdy nie powinni funkcjonować w przestrzeni publicznej, o czym
dobitnie zaświadcza ich postępowanie na
płaszczyźnie politycznej. Jak można przez
kilkanaście lat popełniać ten sam błąd i nie
wyciągać z kolejnych porażek racjonalnych
wniosków. I tacy ludzie chcą przewodzić
innym. Trzydzieści lat demokracji, osiem
obrotów koła wyborczego, a ci dalej zachowują się jak jaskiniowcy z epoki kamiennej.
Prymitywny ambit bierze górę nad zdrowym
rozsądkiem i racjonalną oceną sytuacji.
Jeżeli oddasz na nich swój głos dasz dowód,
że mentalnie jesteś do nich podobny.

Jest to książka autobiograficzna, dotycząca współczesnych wydarzeń na terenie Dąbrowy
Górniczej. Walorem publikacji jest jej autentyczność i przedstawienie zachodzących procesów w takim wymiarze w jakim występowały w rzeczywistości. Nie ma w niej elementów
propagandowych. Z publikacji bije gorzka prawda o okresie ostatnich dwudziestu pięciu
lat. Dodatkowym walorem jest w miarę rzetelna dokumentacja przedstawionych zdarzeń.
Opisy podparte są nazwiskami konkretnych osób, które brały w nich udział. Ludzie ci
w większości jeszcze żyją i są w stanie zaświadczyć o ich autentyczności. Książka w sposób
demaskatorski ujawnia zbitkę ludzkich namiętności. Bez upiększeń przedstawia oszustwa
ludzi uczestniczących w procesach decyzyjnych. Wielu z nich chciałoby, aby powyższe fakty,
nigdy nie ujrzały światła dziennego. Część pełni lub chce pełnić funkcje publiczne i odgrywa rolę osób godnych zaufania. Bohaterami są osoby funkcjonujące na naszym lokalnym
podwórku. Większość akcji rozgrywa się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza i dotyczy
miejscowego środowiska. Dotyczy osób na których oddałeś lub zamierzasz w przyszłości
oddać swój głos. Do chwili obecnej, nikt jeszcze nie publikował wspomnień dotyczących
lokalnego środowiska politycznego.
Momentami książka szokuje, ale zawarta w niej treść broni się sama, czego dowodem jest
fakt że żaden z jej bohaterów nie wytoczył procesu sądowego.
Tym bardziej pozycja godna jest polecenia.

KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW
W okresie PRL byłem związany z nurtem opozycji demokratycznej za co poniosłem konsekwencje prawne i życiowe. W okresie późniejszym byłem związany z kilkoma partiami politycznymi o proweniencji solidarnościowej. W wyniku wieloletniego oglądu sytuacji doszedłem do wniosku, że poza SLD, funkcjonujące na terenie naszego miasta partie polityczne
nie są zdolne do przejęcia i skutecznego sprawowania władzy. Bezpośrednią przyczyną jest słaba jakość ich zaplecza. W większości składa się ono z ludzi nieudolnych, bez wyobraźni,
niezdolnych do skutecznego działania na niwie publicznej. Niepodważalnym dowodem jest brak wyciągnięcia przez ich członków wniosków z kolejnych porażek wyborczych. Intelektualnie i organizacyjnie są do tego niezdolni.
W 2014 roku rzuciłem hasło utworzenia wspólnego Komitetu Wyborczego POPIS na bazie elektoratu Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, a więc partii wywodzących się z dawnego nurtu solidarnościowego. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje sukces. Moja oferta została przez organa statutowe tych partii odrzucona i obie idąc do wyborów
oddzielnie poniosły kolejną porażkę. W przyszłości, będzie tak samo.
Cztery lata temu zabrakło mi czasu, aby utworzyć sensowny komitet wyborczy, obecnie ponawiam tę próbę.
Jeżeli wywodzisz się z dawnej Solidarności i myślisz podobnie, podejmij ze mną kontakt. Możesz to uczynić telefonicznie lub mailowo. Wspólnie utworzymy Komitet Wyborczy
POPIS, przeprowadzimy kampanię i wygramy wybory. Razem pokażemy dyletantom partyjnym, aby z polityką dali sobie już spokój, bo to nie ich profesja.
Jeżeli tak się nie stanie, naszemu miastu grozi bardzo poważna zapaść. Obecna władza od szeregu lat nie wymieniana ulegnie dalszej degeneracji.

Nie czekaj! Dzwoń lub pisz, czas ucieka. 

Wydawca i odpowiedzialność prawna: Dariusz Frączek tel. 604-433-184 www.dfraczek.pl e-mail: d.fraczek@wp.pl
Druk: Drukarnia Polskapresse
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