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„Gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać – niech wybiera drogę
honoru, ta zawsze będzie właściwsza”.

Geneza problemu

Józef Piłsudski

Jako osoba wywodząca się z dawnego nurtu Solidarności, wyznająca zasady demokratyczne i preferująca
interes publiczny, poczuwam się do obowiązku wyjaśnić czytelnikowi, jakie rzeczywiste reguły gry panują
w naszym życiu publicznym. Aby czytelnik zrozumiał procesy regulujące mechanizmy władzy niezbędna jest
wiedza na temat tworzenia i funkcjonowania czołowych partii politycznych, które wyróżniają się największym
poparciem społecznym. W poniższym artykule przedstawiam kulisy funkcjonowania dwóch partii: Prawa
i Sprawiedliwość i Platformy Obywatelskiej. Wiem, że zawarte poniżej fakty i oceny zaskoczą niektórych
czytelników karmionych dotychczas propagandą, ale fakty są nieubłagane. Z nimi się nie dyskutuje. Fakty
się przyjmuje lub odrzuca. To czy dany czytelnik je przyjmie, czy też odrzuci, będzie zależało od stopnia jego
wiedzy ogólnej, jak również konstrukcji psychicznej i mentalności.
CENTRALIZM
DEMOKRATYCZNY

PIS od początku był tworzony jako kieszonkowa partia Jarosława Kaczyńskiego,
czego ten nigdy nie ukrywał. Argumentował, iż poparcie partii jest ściśle związane z popularnością jego brata uzyskaną
w okresie sprawowania funkcji Ministra
Sprawiedliwości w rządzie AWS. Z tego
wyprowadzał wniosek, że z tytułu powyższej okoliczności obu braciom należy się
w strukturze partyjnej pozycja szczególnie uprzywilejowana. W fazie początkowej
wszyscy jego współpracownicy uznali ten
fakt za oczywistość i się do niej dobrowolnie
dostosowali. W przeciwieństwie do pozostałych partii, które respektowały procedurę
demokratycznych wyborów i w ramach niej
wyłaniały swoje przywództwo, PIS przez
kilkanaście pierwszych lat funkcjonował
w fazie organizacji. Ten długotrwały okres
był Jarosławowi Kaczyńskiemu niezbędny,
ponieważ na zasadzie tymczasowości, oddawał w jego ręce pełną kontrolę nad tworzoną strukturą. I tak: przez kilkanaście
lat w terenie na szczeblu lokalnym pełnię
władzy nad partią sprawował mianowany
pełnomocnik. Mógł on zgłaszać kandydatów
na członków partii, ale nie miał wpływu na
ich przyjęcie. Kompetencje przyjmowania
członków w skali województwa posiadał
Zarząd Wojewódzki, który mógł przyjąć
rekomendację pełnomocnika, ale nie musiał, kierując się wyłącznie uznaniowością.
Członkowie w skali powiatu mogli sobie
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Kaczyński odgórnie narzucał poszczególnym
województwom, ilu w danym roku mogą
przyjąć członków. Na ogół były to kwoty
rzędu kilkaset osób. Chodziło o to, aby jego
ludzie w instancjach wyższych nie zostali
przegłosowani przez innych, spoza danej koterii. Taka polityka spowodowała, że przyjmowano członków tylko z rekomendacji
pełnomocników, będących marionetkami
wpływowej koterii.

TRESURA

dyskutować i wymieniać poglądy, ale nie
mieli prawa decyzji. Prawo to w kwestiach
lokalnych posiadał wyłącznie jednoosobowo
pełnomocnik.
Jeżeli chodzi o Zarząd Wojewódzki, to
był on wybierany na Walnym Zebraniu
Wyborczym przez ogół członków z terenu
województwa, ale tylko i wyłącznie spośród osób rekomendowanych przez Radę
Polityczną, którą całkowicie kontrolował
Kaczyński. Gdyby członkowie w głosowaniu odrzucili rekomendowane kandydatury,
można było rozwiązać całą organizację wojewódzką i unieważnić dokonane wybory. Jak
zatem czytelnik widzi, od samego początku
funkcjonowania tej partii, procedury i duch
demokratycznych wyborów były w niej stosowane w sposób szczególny. System funkcjonowania partii w niczym nie przypominał
demokracji oddolnej wprowadzonej do na-

szej przestrzeni publicznej przez Solidarność
w 1980 roku, a raczej gierkowski centralizm
demokratyczny. Obowiązywanie powyższych norm było uzasadnione przez krótki
okres przejściowy, ale nie na dłuższą metę,
kiedy partia była już sformowana i okrzepła. Problem w tym, że powyższa norma
funkcjonowała przez kilkanaście lat i była
bezpośrednią przyczyną wytworzenia zachowań patologicznych. Problemem był zanik
oddolnych inicjatyw i jakiejkolwiek formy
życia publicznego. A ponieważ pożądane
zachowania zanikły to w ich miejsce weszła
uznaniowość, wytworzenie się koterii wewnątrzpartyjnych, które determinuje interes
partykularny, a nie inicjatywy społeczne.
W wyniku powyższego PIS zaczęła trawić
ta sama gangrena co partię komunistyczną. Ponadto wprowadzono limity przyjęć
członków. Sprowadzało się to do tego, że

Obraz nie byłby pełny, gdyby nie uwzględnić tresury działaczy. Była ona prowadzona
przez kilkanaście lat, celem wyhodowania
nowego homosovietikusa. Realizowano ją za
pomocą czystek wewnątrzpartyjnych. Nadmieniam, że statut partii nigdy nie przewidywał takich praktyk, ale one się odbywały.
Były zarządzane przez samego Kaczyńskiego.
Mówiąc wprost; prezes od czasu do czasu dawał zarządom wojewódzkim prawo usunięcia
każdego członka, który z jakichś powodów
nie odpowiadał zasiadającym w nich koteriom. Od swoich współpracowników Kaczyński wymagał dyspozycyjności, co narażało
ich na dolegliwości psychiczne. W ramach
rekompensaty dostawali niepisane prawo
eliminowania z szeregów partii wszelkich
jednostek, które im nie odpowiadały, a stały
w hierarchii od nich niżej. Teraz czytelnik
zrozumie, dlaczego w PIS nie ma życia politycznego, żadnych dyskusji czy inicjatyw
i to na wszystkich szczeblach. Praktycznie
poza parlamentem partia ta nie funkcjonuje
w przestrzeni publicznej. 

Nie może, gdyż ci co mieli własne zdanie
i odrobinę charakteru zostali z partii usunięci
lub sami odeszli. A koterie, które pozostały do
działalności publicznej nie są zdolne.
Arystokracją w partii, podobnie jak w innych są posłowie. Jak nie jesteś parlamentarzystą to wewnątrz partii nic nie znaczysz.
Arystokracja ta produkowana jest w następujący sposób: organizacje lokalne wystawiają
kandydatów według parytetu. Wyższa instancja przesyła je do Zarządu Głównego, który
ustala ich kolejność na liście parlamentarnej.
Z kolejnością związany jest przydział środków
na kampanię wyborczą i dostęp do mediów.
Im jesteś wyżej na liście tym masz przyznane
większe środki, tzw. miejsca biorące. O obsadzie pierwszych pozycji, które dają absolutną
pewność wyboru, decyduje prezes.
Spłycając temat: prezes osobiście
lub za pomocą od siebie zależnych
koterii ma bezpośredni wpływ na to,
kto w jego partii zostanie arystokratą
czyli posłem na sejm.
Podobne praktyki występują również w innych partiach, ale PIS jest partią szczególną,
zważywszy na przedłożony wyżej problem
homosovietikusa. Dopóki PIS był w opozycji
powyższe zachowania nie miały istotnego

wpływu na naszą rzeczywistość, ale kiedy
przejął władzę ustawodawczą i wykonawczą,
okazały się problemem ogólnonarodowym.
Dopiero teraz czytelnik zrozumie skąd się
biorą gafy i nieporozumienia popełniane na
szczeblu rządowo-parlamentarnym. Czytelnym również staje się dlaczego na szczeblu
lokalnym PIS nie funkcjonuje. Jest to zjawisko trwałe i dotyczy całego kraju, a nie tylko
naszego miasta.

W PLATFORMIE
ANARCHIA
W przeciwieństwie do PIS, PO powstawała
w sposób oddolny. W momencie jej tworzenia
każdy mógł wypełnić deklarację jej poparcia
i przesłać ją do odpowiedniego pełnomocnika.
Wszyscy ci ludzie byli zaproszeni do wzięcia
udziału w prawyborach w trakcie których
wyłaniano kolejność na liście parlamentarnej
do wyborów 2001. Później chętni mogli wstąpić
do tworzonej partii. Ideę prawyborów szybko
jednak zarzucono ze względu na szereg nieprawidłowości jakie przy nich wystąpiły. Chodziło o podstawianie znajomych i kumotrów
w miejsce sympatyków partii, celem uzyskania
odpowiedniego poparcia. W PIS występował
zamordyzm, w PO – wolna amerykanka, która
również doprowadziła do szeregu patologii.

W wyniku kombinacji listami członkowskimi
partię szybko opanowała grupa cwaniaczków,
która zarzuciła jakąkolwiek ideologię i działalność społeczną na rzecz stołków związanych
z funkcjami publicznymi, dającymi prestiż
i pieniądze. O jakości tych ludzi dobitnie
świadczy 8-letni okres sprawowania przez
nich funkcji państwowych.

funkcjonujące w tym środowisku. Tu również
liczył się wyłącznie stołek i profity z niego
wypływające. Interes publiczny to dla tych
ludzi niezrozumiała aberracja. Jeżeli ktoś ma
wątpliwości niech sobie przypomni prywatne rozmowy prominentnych przedstawicieli
nagrane przez kelnerów.

Istotnym jest, że PO powstająca
i funkcjonująca w odmienny od PIS
sposób, szybko osiągnęła analogiczny
poziom mentalny, aczkolwiek zawsze
była partią demokratyczną w której
mechanizmy oddolne były korygowane oszustwami na listach członkowskich.

Uświadomienie sobie powyższych faktów
jest niezbędne dla zrozumienia, procesów jakie
one generowały. Dopiero wówczas dla czytelnika będzie zrozumiałe, dlaczego Zbigniew
Podraza i SLD nie mający żadnych osiągnięć
na niwie publicznej od trzech kadencji nieprzerwanie rządzą naszym miastem. Muszą
sprawować władzę, gdyż potencjalni rywale
nie są wcale lepsi, w dodatku są niezdolni do
jakiejkolwiek formuły działalności politycznej.
Obie wymienione partie, powstawały w tym
samym okresie, z tego samego pnia ideowego
w zupełnie odmienny sposób, ale po kilku
latach osiągnęły zbliżony do siebie poziom
degrengolady moralnej i niezdolności do rozwiązywania problemów naszej rzeczywistości.
W obu zatryumfowała prywata i zaniknął
instynkt samozachowawczy. Obie zostały
zdominowane przez jednostki społecznie
nieprzydatne, niezdolne do realizacji interesu publicznego w rozumieniu jego definicji.●

Wiedza o tym w partii była powszechna i na
ogół przez wyższe instancje tolerowana. Wyjątki występowały dopiero, gdy dana patologia
była publicznie nagłośniona. Jeżeli sprawa nie
jest nagłośniona wyższa instancja nie reaguje.
Istotnym jest, że w bardzo krótkim czasie partię opanowali cwaniaczki, bez jakichkolwiek
zahamowań moralnych, mentalnie niezdolni
do realizacji interesu publicznego. To z kolei
skutecznie odstraszało jednostki wartościowe.
Jeżeli takie się trafiały, szybko z niej odchodziły, gdy uświadomiły sobie mechanizmy

WNIOSKI KOŃCOWE

„W czasie pokoju Polacy zagryzą się jak dwa
wściekłe psy, a gdy ktoś ich napuści na siebie
i podjudzi, to dopiero jest widowisko”.
Józef Piłsudski

Analiza porównawcza
Z chwilą powstania Prawa i Sprawiedliwość i Platformy
PIERWSI LIDERZY
W 2001, pełnomocnictwo do reprezentoObywatelskiej notowano między nimi współpracę. W trakcie
wania PIS na szczeblu Dąbrowy Górniczej
kadencji 2001-2005, obie partie wprowadziły swoich
otrzymał Dariusz Frączek. Bezpośrednim
powodem było wykazanie się zdolnościami
przedstawicieli do parlamentu i ściśle z sobą kooperowały.
organizacyjnymi, między innymi zbieraW omawianym okresie współpraca została sprowadzona
niem podpisów poparcia pod listą parw dół na odcinek lokalny, gdzie obie partie zawiązały koalicje lamentarną. Frączek zebrał ich znaczną
liczbę, bo kilka tysięcy, co umożliwiło sado wyborów samorządowych w 2002 roku. Kryzys w relacjach modzielną rejestrację listy parlamentarnej
nastąpił dopiero po wyborach parlamentarnych w 2005, kiedy w okręgu Sosnowiec. Istotnym jest, że nie
otrzymał pełnomocnictwa po znajomości
obie partie mimo doskonałego wyniku wyborczego (wspólnie
czy kumoterstwie, lecz jako rekompensatę
za wykonaną pracę organizacyjną.
większość konstytucyjna) nie osiągnęły porozumienia co
Pełnomocnictwo do tworzenia Platformy
do składu przyszłego rządu. Faktyczne przyczyny tego
Obywatelskiej w skali okręgu Sosnowiec
otrzymał – Henryk Zaguła. Do jego zanieporozumienia nigdy nie zostały wyjaśnione. Od tego
dań należało utworzenie zalążków partii
momentu obie formacje zaczęły dryfować w kierunkach
w miastach zagłębiowskich, a w szczególności powołanie w nich pełnomocników
przeciwstawnych, by ostatecznie skończyć na pozycjach
do tworzenia partii w poszczególnych
wrogich. Konsekwencje tej wojny są dla kraju opłakane. Brak miastach. Zaguła pełnomocnictwo na
teren Dąbrowy przekazał Stanisławowi
zmian w konstytucji, a w efekcie niemoc modernizacyjna
Sokolińskiemu, wówczas radnemu. Sam
chciał pozostać na szczeblu okręgu, by
państwa, bez względu na to, która formacja w danym
w przyszłości ubiegać się o mandat posła.
momencie sprawuje władzę. Mówię o niemocy rzeczywistej,
Na wstępie popełnił jednak błąd wynikający z jego megalomanii. Na odprawie
a nie urojonych sukcesach w propagandzie. Taki jest efekt
powołanych przez siebie pełnomocników
wojny na szczeblu krajowym.
powiatowych stwierdził, że on jest szefem,
2

a oni mają go wyłącznie słuchać. Na reakcję
nie trzeba było długo czekać, wszyscy tak
potraktowani mieli go dość. Kiedy zapadła
decyzja o prawyborach, celem ustalenia
kolejności na liście parlamentarnej, był
na z góry straconej pozycji. Pełnomocnicy
powiatowi mieli bowiem wpływ na kształtowanie opinii swoich sympatyków i im
zalecili; każdy tylko nie Zaguła! Dlatego
wypłynął – Grzegorz Dolniak z Będzina
wygrywając prawybory organizowane
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przez Zagułę. Ponieważ z rozkładu elektoratu wynikało, że PO w okręgu zrobi tylko
jednego posła, było z góry przesądzone, że
zostanie nim lider listy czyli – Grzegorz
Dolniak. Zaguła uniósł się ambicją i wycofał z kandydowania do sejmu z przyznanego mu miejsca w środku listy. Swoim
stronnikom w Dąbrowie zapowiedział,
że nic się nie stało, bo za rok będą wybory samorządowe i na pewno zostanie
wybrany prezydentem. Ci co będą z nim
trzymać nie zginą. Więc trzymali poza
jednym człowiekiem.

STACHOWICZ
WCHODZI NA SCENĘ

PIERWSZE
POTYCZKI

Człowiekiem, który wyłamał się z grona
wielbicieli Zaguły, był – Krzysztof Stachowicz.
Postąpił tak dlatego, że tuż po prawyborach,
a jeszcze przed elekcją – Frączek, który oprócz
ojca był jego ówczesnym mentorem przekazał
mu, aby nie rokował żadnych nadziei w Zagule, ponieważ ten ze względu na megalomanię
nigdy nie uzna w nim partnera. Za chwilę
posłem zostanie Dolniak i z nim powinien
nawiązać relacje. W trakcie kampanii za pomocą młodzieży, którą mu podesłał Frączek
zebrał Stachowicz znaczną ilość podpisów,
czym rzucił się w oczy jako sprawny organizator. Niestety przed Dolniakiem zataił,
udział Frączka w powyższej operacji, cały
sukces przypisując wyłącznie sobie.
W analogicznym okresie – Frączek postanawia utworzyć na terenie miasta koalicję
POPIS, gdyż tylko taki blok ma szansę na
przejęcie władzy. Wykonuje ruch w kierunku
PO. Propozycja zostaje odrzucona. Chcąc
poszerzyć elektorat poszukuje innych partnerów. Znajduje ich w niedobitkach Unii
Wolności i środowisku katolickim występującym pod szyldem Ligi Polskich Rodzin. Po
pewnym czasie w wyniku ogólnopolskiego
trendu, PO zmienia zdanie. Teraz chcą już
rozmawiać, ale na warunkach, które są nie
do przyjęcia. Przedstawicieli PO w osobach;
Henryka Zaguły i Stanisława Sokolińskiego
cechuje tupet i megalomania. Przyszłą koalicję widzą na warunkach swojego dyktatu:
pełni przyszłej władzy wykonawczej i absolutną dominację wśród przyszłych radnych
(70% miejsc na listach i 4 z 5 pierwszych pozycji, gwarantujących wybór). Z powyższych
przyczyn koalicja nie zostaje zawiązana.
W efekcie obie partie wybory przegrywają. Zaguła nie zostaje prezydentem, przeskakuje go Jerzy Talkowski,
który później wygrywa rywalizację
z Markiem Lipczykiem. Wniosek; brak
zawarcia właściwej koalicji przyczynił
się do porażki wyborczej.
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Ponieważ PO uzyskała kilka mandatów
radnych, ci udali się do Jerzego Talkowskiego
z propozycją warunków jego poparcia na
forum Rady Miejskiej. Talkowski przejawia
zainteresowanie, ale stawia warunek – bez
Zaguły. Chodzi o zadrę między obu panami
sprzed 10 lat, kiedy Zaguła przyczynił się do
odwołania Talkowskiego z funkcji prezydenta miasta. Platfusy odpowiadają, że nie
widzą przeciwwskazań. Kiedy informacja
ta dochodzi do Zaguły ten unosi się ambicją
i odchodzi z partii. Wiąże się z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, przybudówką i tradycyjnym sojusznikiem SLD.
Po odejściu Zaguły w PO brakuje przywódcy,
formalnie szefuje Sokoliński, ale tylko oficjalnie. Dzięki współpracy z Frączkiem, Stachowicz
zaczyna piąć się w górę. Zostaje prawą ręką
Dolniaka i jego zaufanym, ponadto realizując
wskazówki Frączka wiąże się z młodymi formalnie zrzeszonymi w stowarzyszeniu Młodzi
Demokraci. Dla młodych jest liderem, dla starych rywalem. Przy nadchodzących wyborach
wewnętrznych Dolniak go wspiera i wymusza
na starych, aby Stachowicz został zastępcą
Sokolińskiego z pewnym parytetem swoich
ludzi w zarządzie. Ponadto załatwia w Zarządzie Wojewódzkim zgodę na utworzenie dla
Stachowicza drugiego koła, składającego się
wyłącznie z młodych. Otrzymuje ono nazwę
Koło Środowiskowe. To tu będzie w przyszłości
rozwinięta największa patologia w partii, która
zarazi pozostałych. Frączek wspiera Stachowicza z dwóch powodów: przyjaźni się z jego
ojcem, ponadto widząc tupet dotychczasowych platfusów jest zainteresowany w wypromowaniu innej wewnętrznej siły z którą
w przyszłości, będzie mógł się porozumieć na
warunkach partnerskich.

UPADEK FRĄCZKA

Równocześnie Frączek przystępuje do budowy struktur PIS. Pozyskuje pierwszą grupę
osób, które jego zdaniem należy przyjąć do partii. Ale tu pojawia się problem. Złożone przez
niego deklaracje ugrzęzły w biurze Zarządu
Wojewódzkiego, który ma wyłączne kompetencje ich przyjęcia. Po upływie 6 miesięcy
zdesperowany Frączek udaje się do Katowic,
celem rozmówienia się z ówczesnym przewodniczącym – Jerzym Polaczkiem. Ponieważ
go nie zastaje rozmawia z jego asystentem.
Stawia sprawę jasno. Albo ci ludzie zostaną
przyjęci, albo on odwołany. Dłużej nie chce
świecić oczami za wygłupy Jerzego Polaczka
i jego koterii. Po kilku dniach na wniosek tego
ostatniego, Frączek zostaje odwołany z funkcji
pełnomocnika PIS, pozostając szeregowym
członkiem partii. W jego miejsce nominację
otrzymuje – Jacek Kościelniak, człowiek który
nigdy wcześniej nie funkcjonował w życiu

publicznym. Frączek nie został zdjęty z funkcji
decyzyjnej dlatego, że był dyletantem, czy popełnił błędy lub niedopatrzenia. Został zdjęty,
bo realizując interes publiczny postawił ówczesnego decydenta w pozycji niewygodnej,
obciążając go za sabotowanie oddolnego rozwoju partii na jego terenie. Już wówczas w PIS
rodziły się koterie. Nowy pełnomocnik od
początku ma z Frączkiem problem. Polega on
na tym, że Frączek posiada większe doświadczenie polityczne. Kościelniak nie ma żadnego
i to Frączek na zebraniach dominuje, co stawia
nowego pełnomocnika w sytuacji dyskomfortu
psychicznego. Z problemu tego wybawia go zarządzenie Jarosława Kaczyńskiego o przeprowadzeniu czystki wewnątrzpartyjnej. Wbrew
statutowi Zarządy Wojewódzkie otrzymują
polecenie usunięcia z partii każdego, kogo
wskaże pełnomocnik. Trzeba tylko postawić
jakiś zarzut. Kościelniak zgłasza Frączka, stawiając mu zarzut przebywania w związku
konkubinatu i 18 z 20 członków tego gremium
podnosi ręce. Frączek przestaje być członkiem
PIS, Kościelniak usunął konkurenta.
Podsumowanie. W wyborach lokalnych 2002 do koalicji POPIS nie
dochodzi ze względu na megalomanię platfusów. W efekcie obie partie
przegrywają wybory. Później Frączek
wspiera Stachowicza, aby ten w partii zajął jak najwyższą pozycję szykując go na przyszłego koalicjanta.
Stachowicz pnie się w górę ponieważ
ma wsparcie z dwóch stron: merytoryczne od Frączka, który oprócz ojca
jest jego doradcą i od Dolniaka wsparcie organizacyjne i prestiżowe. Jego
potencjalni rywale takich możliwości nie mają, gdyż po odejściu Zaguły
zostali bez przywódcy, są jak dzieci
we mgle.

ZDRADA
STACHOWICZA

Po usunięciu z PIS Frączek postanowił
wstąpić do PO. Był to wybór logiczny i słuszny. Zawsze dążył do stworzenia koalicji POPIS, a czy będzie ją tworzył od strony PIS, czy
PO – to przecież bez znaczenia. Tu spotkał
go jednak zimny prysznic. Jego dotychczasowy protegowany – Krzysztof Stachowicz
został głównym oponentem przyjęcia jego
osoby. Nie chciał nawet o tym słyszeć.
W takiej sytuacji – Frączek wykorzystał
swoje koneksje i postanowił wejść tylnymi
drzwiami. Formalnie został przyjęty do koła
w Siemianowicach Śląskich i z racji miejsca zamieszkania przepisany do Dąbrowy.
Ruch ten wywołał istną histerię Stachowicza
i jego nowego mentora – Grzegorza Dolniaka. Oszczędzę czytelnikowi szczegółów co
obaj panowie wyczyniali. Ważne, że dopięli swego. Musiał zrezygnować z tej opcji.
Bezpośrednim motywem ich postępowania,
było założenie, że gdyby Frączek znalazł
się w tym środowisku, doprowadziłby do
likwidacji oszustw na listach członkowskich
partii, które pojawiły się już w 2004 roku.
Tym samym Stachowicz utraciłby pozycję
dominującą, co w perspektywie osłabiłoby położenie Grzegorza Dolniaka. Dolniak
mógł w partii kontrolować Zagłębie, tylko
w przypadku pełnego podporządkowania
dwóch kieszonkowych struktur w Będzinie
i Dąbrowie Górniczej. Gdyby odpadła jedna
z nich, jego pozycja zostałaby osłabiona.
Umocowanie polityczne tych dwóch panów,
było więc ściśle związane z matactwami na
listach członkowskich partii, dokonywanymi
przez Stachowicza w strukturze dąbrowskiej.
I to był jedyny motyw, który zadecydował,
że Stachowicz postanowił wystąpić przeciwko swojemu dotychczasowemu doradcy
i sojusznikowi. W związku z tym Frączek
wydał na niego wyrok i lojalnie uprzedził
o tym jego ojca.
Powyższy splot okoliczności spowodował,
że Frączek został bez przydziału politycznego. Był usunięty z PIS i nie wpuszczony
do PO. Efekty tego były opłakane. W 2006
roku w trakcie wyborów lokalnych koalicja POPIS nie została zawiązana, gdyż zabrakło w przestrzeni publicznej jedynego
człowieka, który mógł ją zmaterializować.
W konsekwencji do władzy powróciło SLD.
Marek Lipczyk – lider lewicy, uświadomił
sobie własną niewybieralność i wysunął
jako sztandar wizerunkowy swojej formacji – Zbigniewa Podrazę, byłego radnego
i posła. Gdyby POPIS został zawarty to jego
kandydat przejąłby miasto, a nie Podraza.
Stało się jednak inaczej, ponieważ człowiek
zdolny do takiej operacji z przyczyn wykazanych znalazł się na politycznym aucie. Obie
przegrane partie były jednak zadowolone.
Władzy co prawda nie wzięła żadna z nich,
ale wprowadziły po kilku radnych bezradnych, którzy czerpali uciechę z pobierania
swojej diety i jakichś pozorów psychicznego
dowartościowania. W kampanii 2006, po
raz pierwszy nie podjęto żadnych prób zawiązania wspólnej koalicji. PIS i PO poszły
oddzielnie ze skutkiem opłakanym.

RUCHY PERSONALNE

W omawianym okresie w obu partiach
doszło do przetasowań. W PIS Andrzej Kościelniak został posłem na sejm, a później
z racji posiadania kwalifikacji księgowych
wiceprezesem NIK. Ponieważ funkcja ta wymagała apolityczności musiał zrezygnować
z członkostwa w partii. Aby jednak nie stracić
nad nią kontroli zainstalował na swoim miejscu kuzyna – Andrzeja Kościelniaka, osobę
do tej pory również apolityczną. Modelowy
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przykład nepotyzmu, całkowicie akceptowany przez to środowisko, co jest wymownym
dowodem jego poziomu mentalnego.
W analogicznym okresie w PO również
nastąpiły roszady. Dotychczasowy przewodniczący – Stanisław Sokoliński w związku ze
sprawami odpryskowymi związanymi z niegospodarnością Marka Lipczyka został przez
prokuraturę postawiony w stan podejrzenia.
Powodem był fakt, że w okresie prezydentury
Lipczyka, Sokoliński był przewodniczącym
komisji rewizyjnej w Radzie Miasta i nie
dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.
Był więc podejrzewany o niedopełnienie
obowiązków. W takiej sytuacji musiał ustąpić z przewodniczącego partii. Schedę po
nim mógł przejąć tylko jeden człowiek –
Krzysztof Stachowicz. Był protegowanym
wpływowego posła – Grzegorza Dolniaka,
posiadał kieszonkowe Koło Środowiskowe
odpowiednio dopompowywane młodymi
ludźmi. Aby młodzi mieli motywację do
werbunku swoich kolegów, aktywniejszych
zatrudniał w publicznej spółce Interpromex, gdzie dzięki protekcji Dolniaka został ulokowany na funkcji decyzyjnej. I ci
tam zatrudniani, byli „wybierani” do władz
powiatowych partii. Pozostali członkowie
widząc operatywność Stachowicza postanowili go naśladować, aczkolwiek nie mieli
takich możliwości ani inwencji. Mogli jednak domagać się utworzenia oddzielnych
kół dla siebie. Tak powstało 5 dodatkowych
kół dzielnicowych, aby wszyscy ambitniejsi
byli zaspokojeni. W terminie późniejszym
powołano na papierze jeszcze 3 dodatkowe
noszące nazwy: Kupieckie, Ząbkowickie,
Strzemieszyckie, gdyż Koło Środowiskowe
Stachowicza było zbyt liczne (ok. 150 dusz)
i jego dalsze powiększanie, byłoby już absurdalne. W szczycie na papierze osiągnięto
liczbę 9 kół z 350 członkami.
Powyższe matactwa członkowskie,
były konsekwencją odmowy przyjęcia
w jej szeregi Frączka, który otwarcie
deklarował, że ten proceder jako niepożądany zlikwiduje. Oprócz niego
nie było nikogo innego zdolnego taką
operację przeprowadzić.
W PIS powyższe patologie nie występowały, dlatego, że partia nadal nie była zdemokratyzowana. Jedyną władzą w mieście
był pełnomocnik, powoływany przez Zarząd Wojewódzki, później byli przyjmowani
członkowie w bardzo ograniczonych ilościach
i to tacy, którzy intelektualnie nie zagrażali
pozycji pełnomocnika. Głównie bazowano
na sympatykach, którzy wokół partii funkcjonowali, ale nie mieli żadnych praw. PIS
w analogicznym okresie liczył ok. 30 osób.

POWTÓRKA
Z ROZRYWKI
W 2010 kolejne wybory, dwa główne podmioty nadal idą oddzielnie. PIS wystawia
swojego pełnomocnika – Andrzeja Kościelniaka, PO swojego przewodniczącego
– Krzysztofa Stachowicza jako kandydatów
na prezydenta. Porozumieć się nie potrafią, a nawet nie chcą. Najbardziej krewcy
z każdej partii chcą być prezydentami, a ci
mniej ambitni chociaż radnymi. Aby ten cel
osiągnąć potrzebują oddzielnych list, gdyż
wówczas jest więcej pierwszych pozycji,
gwarantujących wybór. Interes publiczny
nie ma dla nich żadnego znaczenia. Z tego
grona, tylko Stachowicz wierzy, że ma jakiekolwiek szanse na sukces. W kampanię
inwestuje poważne środki finansowe. Po
pierwszej turze wyborów wszyscy przegrani gremialnie popierają Stachowicza, ale
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jest już za późno. Ponieważ Stachowicz jest
posądzany o oszustwa w Wyższej Szkole
Biznesu na wariografie publicznie poddaje
się badaniu na prawdomówność. Niczego
to jednak zmienić nie może. Wybory po
raz drugi wygrywa Podraza i SLD. Kolejny
przykład politycznego blamażu.

SOJUSZ W PIERWSZEJ
TURZE – PREMIA
Należy czytelnikowi wyjaśnić czym różni
się poparcie w pierwszej, a czym w drugiej
turze wyborów. Jeżeli dwie partie posiadające znaczny elektorat zawierają koalicję i wystawiają wspólnego kandydata na
prezydenta i wspólną listę kandydatów na
radnych, otrzymują znacznie większą ilość
głosów niż gdyby poszły oddzielnie. Premia za jedność. Ponadto proporcjonalny
system liczenia głosów na radnych jest tak
skonstruowany, że premiuje najsilniejsze
komitety. Wspólna lista POPIS uzyskałaby
znacznie więcej mandatów radnych niż PIS
i PO, uzyskają idąc oddzielnie. Jeżeli chodzi
o wybór prezydenta to funkcjonuje nieco
inny mechanizm, gdyż wybory są większościowe. W wyborach większościowych o ich
wyniku decydują niezdecydowani. Zasada
jest prosta. Jeżeli jeden z kandydatów w sposób znaczny zdystansuje w pierwszej turze
swoich rywali to wygra również drugą turę.
A to dlatego, że wyborca niezdecydowany
nie lubi tracić swojego głosu i w drugiej turze
z reguły odda głos na kandydata silniejszego
wcześniej, faworyta. Ponadto do drugiej tury
idzie znacznie mniej wyborców, ponieważ
wówczas rywalizują już tylko dwie osoby,
a nie kilkaset jak wcześniej. Dlatego w przeciwieństwie do wyborów proporcjonalnych
na radnych niezdecydowani przeważają
szalę. Ponadto paszkwil położony przed
drugą turą też jest bardzo pomocny. Jeżeli
przed samą elekcją publicznie ośmieszysz
lub wyszydzisz przeciwnika, twój kandydat
zyskuje przewagę. Paszkwila nie wolno kłaść
przed pierwszą turą, bo jest nieskuteczny.
Stachowicz popełnił błąd przedwczesnymi
gazetkami przeciwko Podrazie. Przed drugą
turą nie miał już amunicji. Jego przeciwnik
postąpił prawidłowo, położył paszkwila we
właściwym momencie. Wyjątkiem od tej
reguły jest porażka Marka Lipczyka w 2002
roku. W pierwszej turze uzyskał on dwukrotną przewagę nad drugim rywalem, a mimo
to z nim później przegrał. W tym przypadku
zadecydowały inne względy. Marek Lipczyk
w wyniku piastowania urzędu prezydenta dorobił się większościowego elektoratu
negatywnego. Oznacza to, że większość
wyborców chciała go skreślić niż na niego
zagłosować. Ponadto dysponował wewnętrznym wrogiem o osobie – Marka Dula, którego wcześniej odsunął od władzy. A Dul
posiadał wpływy w lewicowych związkach
zawodowych i parał chęcią odwetu. Był więc
z góry na straconej pozycji. W wyborach
większościowych taka osoba jest bez szans.
Z kolei – Jerzy Talkowski został prezydentem
nie dlatego, że większość go popierała, ale
dlatego, że większość nienawidziła Lipczyka
i żeby Lipczyk nie został wybrany głosowała
na Talkowskiego.

POPARCIE W DRUGIEJ
TURZE – KUPCZENIE
W normalnych warunkach, kiedy ktoś
wygrywa znacznie pierwszą turę, a tak było
w tym przypadku to wygra również drugą,
choćby jego rywala poparli wszyscy pozostali przegrani. Takie poparcie przez przegranych jest sztuczne i niewiarygodne. Bo

dlaczego nie popierali go od początku, tylko
z nim rywalizowali? Dlaczego nie stworzyli koalicji wyborczej? Nieszczerość nie
jest premiowana w przestrzeni publicznej.
Poparcie w pierwszej, a poparcie w drugiej
turze wyborów to dwa różne zagadnienia. W pierwszej turze poparcie premiuje.
W drugiej, kiedy popierający byli wcześniej
przeciwnikami obecnie popieranego jest
groteską. Niezdecydowani tego nie kupią.
A to oni decydują o wyniku drugiej tury.
Teraz czytelnik zrozumie dlaczego
Stachowicz mimo formalnego POPISU,
przegrał z Podrazą wybory. Sytuacja
byłaby inna, gdyby już w pierwszej turze była zawiązana szeroka koalicja go
popierająca. Przegrany w pierwszej
turze, popierający publicznie swojego
wcześniejszego rywala jest żałosnym
sprzedawczykiem, niczym więcej. Taki
manewr tylko oburzy niezdecydowanego. A to od niego zależy wynik drugiej tury wyborów.

PONOWNIE
DAREMNY TRUD

W świetle powyższego – Frączek liczył, że
to doświadczenie musi spowodować wśród
członków PIS i PO, jakąś formę pozytywnej
refleksji. Wszak myślący człowiek z każdej
porażki wyciąga wnioski. Dlatego postanowił ponownie przystąpić do gry i zawiązać
koalicję POPIS do wyborów w 2014. Odbył
spotkanie z ówczesnym pełnomocnikiem PIS
– Robertem Warwasem i wyłożył zagadnienie.
Warwas całkowicie się z nim zgodził i poparł
koncepcję. Ustalili, że Frączek podejmie odpowiednie kroki na odcinku PO, a kiedy będą
pozytywne widoki wspólnie dopną koalicję
wyborczą. Główny problem był ulokowany po stronie PO, a to dlatego, że ówczesny
przewodniczący tej partii – Krzysztof Stachowicz jako partner z przyczyn mentalnych
nie wchodził w grę. Należało znaleźć innego
i zainspirować podmianę. Frączek wytypował
ówczesnego senatora – Zbigniewa Meresa.
Nie wymagał od niego niczego szczególnego,
a tylko racjonalnego zachowania. Po kilku
miesiącach wstępnego dialogu wyłożył mu
swój plan. Platforma w takiej formie i z takim
przywódcą, jak Stachowicz jest nie do zaakceptowania. Należy ją rozwiązać i utworzyć
na nowo. On w przestrzeni publicznej wytworzy fakt w postaci nagłośnienia patologii
pompowania kół w partii przez Stachowicza,
a Meres jako senator złoży stosowny wniosek do Zarządu Regionalnego o rozwiązanie
struktury i jej ponowne odtworzenie. W takiej sytuacji to Meres stanie się naturalnym
liderem i główną osobą w odnowionej partii.
Przyjmie ponownie osoby godne zaufania
i takie, które posiadają elementarną wiedzę.
Dotychczasowe tałatajstwo zostanie z partii

wyeliminowane. Później dowiążą PIS i utworzą wspólną koalicję wyborczą. Przez cały
okres wzajemnych relacji, – Frączek twierdził, że jest po rozmowie z Warwasem, że
on również popiera jego plan. Stawało się
oczywistym, że jeżeli powyższe zostanie dopięte to Frączek jako główny animator projektu stanie się naturalnym kandydatem na
prezydenta takiej koalicji. Meres nie zgłosił
zastrzeżeń. Teraz należało doprowadzić do
spotkania trzech: Frączka, Meresa i Warwasa,
aby cała trójka potwierdziła wolę wspólnego
działania na tym polu. Bez takiej deklaracji,
zaplanowana operacja nie miała szans na
powodzenie. I w tym kluczowym momencie
– Warwas zmienił zdanie. O ile początkowo
był za, to teraz jest przeciw. Stwierdził, że
jest jeszcze za wcześnie, aby realizować taką
konstrukcję, potrzebuje czasu na bliżej nie
sprecyzowane konsultacje. Z początku Frączek myślał, że to tylko chwilowe fanaberie
młodego człowieka. Kiedy jednak trwał przy
swoim i zaczął rozsiewać plotki wymierzone
w jego osobę zrozumiał grozę położenia. Do
czasu zawrócenia Warwasa musiał zamrozić
relacje polityczne z Meresem, a to oznaczało
wstrzymanie procesu odnowy PO. Dla Meresa stawał się partnerem niewiarygodnym.
Wszak zawsze twierdził, że działa w porozumieniu z przedstawicielem PIS. Teraz okazało
się, że tak nie jest. W międzyczasie problem
Stachowicza i likwidacja patologicznej sytuacji w PO zostały rozwiązane niezależnie.
Policja rozpoczęła zatrzymania w aferze korupcyjnej, w której jednym z podejrzanych
był Krzysztof Stachowicz. W jej rezultacie
musiał ustąpić z funkcji przewodniczącego.
Wówczas okazało się, że ponownych wyborów wewnątrzpartyjnych przeprowadzić nie
sposób, gdyż za dużo martwych dusz. Zgodnie
z wcześniejszą koncepcją Frączka rozwiązano
partię i odtworzono na nowo. Ruch ten byłby
pożądany, ale tylko w przypadku, gdyby było
porozumienie z Warwasem, a tutaj nadal
trwa blokada. Oczywistym stawało się, że
jeżeli Meres szybko nie dostanie wsparcia
to ulegnie Liberowej, a to oznacza sojusz tej
formacji z SLD. Z Meresem zaś Frączek miał
zamrożone relacje, dopóki nie dowiąże PIS.
Umowę polityczną zawiera się między podmiotami, a nie osobami prywatnymi. Aby ratować sytuację Frączek decyduje się na zwrot
zaczepny. Ustala ok. 30 osób ze środowiska
funkcjonującego wokół PIS i do wszystkich
tych osób na ich prywatne adresy wystosowuje wniosek o zaproszenie go na najbliższe
zebranie, celem zreferowania sytuacji. W odpowiedzi odmowa i kubły pomyj wylane na
jego osobę. Po odczekaniu pewnego czasu na
te same adresy wysyła kolejne zaproszenie.
Skoro nie chcą go zaprosić to on zaprasza
ich. Nikt nie przychodzi. Kolejne kubły pomyj i straszenie sądem za złamanie ustawy
o ochronie danych osobowych. Błazenada.
Dzięki tej operacji Frączek zdobywa niepodważalny dowód, że ma do
czynienia nie z członkami partii politycznej, lecz z bezideową masą o prymitywnym nastawieniu nie zdolną do
działań o charakterze elastycznym.
Wystosowuje trzeci list w którym zawiera analizę wydarzeń wraz przepowiednią czarnej przyszłości, jaka
ich czeka. Dochodzi do ostatecznego
zerwania mostów. Od tego momentu
niemożliwe stały się jakiekolwiek mediacje, a ich wzajemne relacje mogła
rozwiązać tylko brutalna siła.
A to dlatego, że mediować mogą tylko
jednostki o podobnych parametrach. Ojciec z dzieckiem nie mediuje. Ojciec dziecku
narzuca swą wolę, a gdy ono się do niej nie
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stosuje, to ją wymusza: słowem, perswazją,
klapsem. A to dlatego, że ojciec i dziecko
nie są partnerami o porównywalnych parametrach.

WOJNA DOMOWA

Bezpośrednią przyczyną ewolucji poglądów Roberta Warwasa w przedmiocie koalicji POPIS, była zmieniająca się sytuacja.
Pierwotnie się zgodził, ponieważ nie wierzył
w możliwość jej utworzenia. Nie sądził, że
kiedykolwiek pojawią się widoki na jej zawarcie. Kiedy okazało się, że jest ona realna postanowił ją storpedować. Koniecznie
chciał bowiem kandydować na urząd prezydenta miasta. Poprzednio kandydował na
posła i nieznacznie przegrał tę rywalizację
z Waldemarem Andzelem z Będzina. Jeżeli
teraz kandydowałby na prezydenta, zostałby
podlansowany w skali miasta, a to z kolei
owocowałoby w przyszłych wyborach parlamentarnych, które w jego zamyśle były
główną stawką. Aby z kolei być kandydatem
na prezydenta musiał dążyć, aby PIS poszedł
do wyborów samodzielnie. W przypadku
koalicji z PO nie miał na powyższe żadnych
szans. Interes publiczny nie miał dla niego
znaczenia. Liczyły się tylko jego osobiste
względy. I temu celowi podporządkował
swoje postępowanie. Inni poparli go z tego
samego powodu. Kilku aktywistów partyjnych chciało koniecznie zostać radnymi. To,
że bezradnymi, bez znaczenia decyzyjnego
było dla nich bez znaczenia. Ważne, że mandat radnego daje odrobinę prestiżu i 2 tys.
złotych co miesiąc. To była ich motywacja.
Aby jednak mogli tymi radnymi zostać, PIS
musiał iść do wyborów samodzielnie. Ze
względu na poparcie społeczne było oczywiste, że samodzielnie PIS uzyska po jednym
mandacie w okręgu. Należy więc wykorzystać koniunkturę i na liście partyjnej zająć
tę biorącą pozycję, bo tylko ona gwarantuje
wybór. Musi czytelnik przyznać, że intelektualne loty takich ludzi nie są wysokie,
a ich mentalność nie jest godna szerszego
propagowania. Oczywiście musieli swoje
intencje zamaskować, gdyż nie można było
ich, jako niepożądanych uzewnętrznić. Dlatego w tym środowisku wylano na osobę
Frączka kubły pomyj. Dyskredytacja osoby
oznacza również dyskredytację idei, którą
ta osoba reprezentuje. Ponieważ jednak –
Frączek w swoich pismach ujawnił powyższą motywację, Warwas musiał wykazać,
że się sromotnie pomylił. Dlatego zarzucił

pierwotny zamiar kandydowania na prezydenta, wystawiając figurantkę w osobie
Małgorzaty Zarychty-Surówki. Była to osoba
bez przygotowania politycznego i w niczym
nie zagrażała jego dominującej pozycji. Od
początku było oczywistym, że jest bez jakichkolwiek szans na wybór. Ruch związany z jej wystawieniem, był spowodowany
potrzebą wykazania, że Frączek myli się co
do oceny jego intencji. Manewr powyższy
był Warwasowi niezbędny celem uratowania
resztek autorytetu w swoim otoczeniu. Ale
tezy rozesłane przez Frączka już wywołały
w jego zapleczu pewien niepokój. Odsłoniły przed środowiskiem bezideowe oblicze
ich przywódcy i kierowanie się wyłącznie
własnym partykularyzmem. Poparli go, ale
żądali za to zapłaty w postaci pierwszych
pozycji na liście, bo tylko one gwarantowały
przyszłe mandaty radnych. A, że pozycji
takowych jest tylko pięć, a chętnych było
znacznie więcej, więc doszło między nimi do
spięcia. Awantura była tak poważna, że ktoś
z tego środowiska wezwał na interwencję siły
policyjne. I taka interwencja w 2014 roku się
odbyła. Jedni członkowie PIS wezwali policję,
aby ta uspokoiła drugą część swoich członków nie zadowolonych z podziału miejsc na
liście wyborczej. Musi czytelnik przyznać, że
jest to działanie bez precedensu i w sposób
niepodważalny wykazuje jakość mentalną
tych ludzi. Ludzi, którzy są członkami partii
politycznej i chcą przewodzić innym. Tak
postępuje tylko dzicz.

KRAJOBRAZ PO
BITWIE
Pani Surówka po przegranych wyborach
zabrała swoje zabawki i zniknęła z przestrzeni publicznej naszego miasta. 5 pisowców, wszyscy z pierwszych pozycji uzyskało
mandaty radnych i zostali bezradnymi,
bez jakiegokolwiek znaczenia decyzyjnego. Meres ze względu na nie dowiązanie
PIS, zawarł sojusz z Liberą. Oni również
wystawili słabego kandydata i przeprowadzili nieofensywną kampanię. W efekcie uzyskali tylko dwa mandaty radnych.
Frączek, kiedy uświadomił sobie, że POPIS-u jednak nie utworzy, próbował jeszcze powołać własny komitet wyborczy, ale
ponieważ zabrakło mu czasu musiał ten
projekt zarzucić. W efekcie wygrało SLD,
a jego kandydat Zbigniew Podraza został
wybrany prezydentem już w pierwszej tu-

„Ojcami wielkich sukcesów
są z reguły ci, którzy już
wcześniej ponieśli porażki”.
prof. Stephen F. Hamilton

rze. Taki był finał polityki uprawianej przez
bezideową masę, występującą pod szyldem
partii Prawo i Sprawiedliwość.

Powyższa klęska została sprowokowana
tylko dlatego, by zaspokoić ambicjonalne
dążenia jednego człowieka nie najwyższych
lotów intelektualnych, który i tak później
musiał z nich sam zrezygnować na rzecz wystawionej przez siebie figurantki.

sób. Gdyby jednak w pobliskiej Dąbrowie,
powstał POPIS i odniósł sukces, ich argumentacja byłaby irracjonalna. Dlatego oboje są
zainteresowani w utrzymywaniu w naszym
mieście dotychczasowego marazmu na tym
odcinku. Wszystko musi pozostać po staremu.
Chcąc przełamać ten impas Frączek składa
wniosek do wiceprzewodniczącego partii,
wówczas wpływowego polityka – Antoniego
Macierewicza. Ze względu na siłę charakteru
wydaje się właściwym adresatem. I tylko
jeden postulat. Prośba, aby wpłynął na Ewę
Malik, by ta zechciała odbyć rozmowę w tym
przedmiocie z Frączkiem. Prośba, pozostała
bez jakiegokolwiek rozpatrzenia. Zdesperowany Frączek pisze analogiczny monit do
Jarosława Kaczyńskiego. Naświetla w nim
sytuację i wnosi, aby zechciał on wpłynąć na
Malik, celem odbycia przedłożonej rozmowy.
I ten wniosek pozostaje bez jakiejkolwiek
reakcji. Najwyższe czynniki w partii nie są
zainteresowane w rozwiązaniu problemu
lokalnego, który ich partię kompromituje.
Ponadto same idiotycznymi zarządzeniami
przed laty tę sytuację wytworzyły i ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Dla nich
jednak ten problem jest nieistotny.

OSTATNIA PRÓBA

TRZECIA SIŁA

Zbigniew Podraza i SLD w 2014, wygrało wybory zdecydowanie, ponieważ
lider PIS – Robert Warwas z przyczyn
przedłożonych storpedował i utrącił
początkowo zaakceptowaną koalicję POPIS. Ponadto nakłonił swoich
członków aby ci go poparli, i odrzucili
koncepcję Frączka. W rezultacie powyższego Meres nie otrzymał wsparcia
w sytuacji krytycznej, gdy odtwarzana była PO. Władzę nad odtworzoną
partią przejęła Beata Małecka-Libera
i zgodnie z przewidywaniami obrała
kurs na Podrazę. A to oznacza, że PIS
jest politycznym bankrutem, bez jakichkolwiek szans na władzę.

Mając świadomość jakości tego środowiska
musi czytelnik zrozumieć, że z ludźmi o takich parametrach nie można niczego sensownego zbudować. Ale ci ludzie przejęli szyld
polityczny wart 20% poparcia społecznego.
Jedynym rozwiązaniem było rozgonienie tej
zbieraniny i odtworzenie partii na nowych
zasadach. Takie uprawnienie posiada Zarząd
Okręgowy partii na czele którego stoi – Ewa
Malik, wieloletnia posłanka z Sosnowca. Odmówiła ona Frączkowi rozmowy na tematy
polityczne. Analogicznie, aczkolwiek w nieco innym stylu postąpił Waldemar Andzel,
wieloletni poseł z Będzina. W międzyczasie
również – Robert Warwas został posłem na
sejm, co chwilowo wzmocniło jego pozycję
w strukturze wewnątrzpartyjnej. Bezpośrednim powodem takiego zachowania obojga
parlamentarzystów, były dwie kwestie. Pierwsza to fakt, że nie chcieli wywoływać napięcia
z trzecim posłem. Ale jest również druga
okoliczność niezmiernie ich kompromitująca.
Oboje nie mając osiągnięć na forum własnych miast, dążą aby analogiczna sytuacja
panowała w Dąbrowie Górniczej. Wówczas
nadal, będą mogli twierdzić, że to czerwone
zagłębie, że tutaj wyborów wygrać nie spo-

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych
środków oddziaływania Frączek postanawia,
jeszcze raz stanąć do walki i wbrew okolicznościom utworzyć POPIS, bez udziału czynników statutowych tych partii, odwołując
się wyłącznie do elektoratów obydwu ugrupowań. Przyszłość jest w rękach wyborców.
Czy po raz kolejny zmarnują swoje głosy
oddając je na partie, które wielokrotnie już się
skompromitowały, czy tym razem postawią
na nową siłę? – czas pokaże. Od ich decyzji
zależy przyszłość naszego miasta. Dotychczasowa władza, zadufana w przyszły sukces już
dawno uległa wyalienowaniu. Rządzić jednak
musi nadal, bo za przeciwników ma ludzi
niepoważnych. Ludzi, którzy co cztery lata
dają dowody swojego dyletanctwa, i o dziwo
samopoczucie mają nadal doskonałe.●
Na stronie www.dfraczek.pl w zakładce – PIS dokumenty – znajduje
się oryginalna dokumentacja korespondencji Frączka z tą partią i jej władzami. Po jej lekturze nie będzie już
czytelnik miał żadnych wątpliwości
co to przedłożonych powyżej opinii.

O dyletanctwie

W poprzednich artykułach wyłożyłem czytelnikowi przyczyny marazmu
KWALIFIKACJE
funkcjonującego w naszym mieście. Obecnie chcę rzucić nieco światła na kondycję PISOWCÓW
W wyniku okresowych czystek wewnętrzmoralną głównych uczestników tej sceny. Jako były działacz Solidarności,
nych i wieloletniej tresury udało się prezektóry za ideały demokracji zapłacił pewną cenę nie mogę dłużej patrzeć na to,
sowi Kaczyńskiemu wyhodować nowego
politycznego homosovietikusa. Cechuje go
co z darowaną wolnością wyczyniają jednostki kompletnie nie nadające się do
brak wiedzy, pogarda dla słabszych, uniżesprawowania jakiegokolwiek przywództwa. Porządek muszę zacząć robić od swojej nie i służalczość dla jednostek silniejszych,
a ulokowanych wyżej w aparacie partyjnym.
strony, czyli solidarnościowej. Jeżeli uzyskam Twoje wsparcie i będę mógł stanąć
Z tego powodu obecny PIS, bezpowrotnie
w polityczne szranki, te same mechanizmy przeniosę na stronę lewą, czyli mojego utracił jakąkolwiek możliwość sprawowania władzy w naszym mieście. Osiągnięto ten
przeciwnika.
stan przed wyborami 2014 roku, odrzucając
lipiec 2018
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moją propozycję zawiązania koalicji POPIS.
Wówczas taka opcja była możliwa, obecnie
już nie jest. Decyzję powyższą podjął ówczesny pełnomocnik – Robert Warwas wspierany przez członków swojej partii. Ponadto
postanowienie to zaakceptowała wyższa
instancja reprezentowana przez Ewę Malik. Był to nieodwracalny błąd niemożliwy
już do naprawienia. Jeżeli PIS w skali kraju
ma 35% poparcia to oznacza, że na terenie
naszego miasta ma 20%. Takim poparciem
władzy się nie przejmuje. Dla porównania
przeciwnik dysponuje: SLD w skali kraju 8%
poparcia, co oznacza, że w naszym mieście
ma 15%, stowarzyszone z nim Towarzystwo
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej również 15%,
czyli razem 30%. Biorąc pod uwagę indywidualną popularność Zbigniewa Podrazy
można założyć, że na starcie dysponuje 40%
poparciem. Kluczem do wygrania wyborów
jest zatem postawa Platformy Obywatelskiej.
Liderzy tej partii po przegranej w pierwszej
turze wystawią swoje aktywa na pozorowany przetarg. Atrakcyjniejszym partnerem
będzie dla nich SLD i Zbigniew Podraza, bo
jest bardziej wiarygodny i przewidywalny.
Ponadto jest faworytem, a to oznacza, że
PO może dojść do władzy tylko w sojuszu
z nim. Dodatkowym wsparciem będą sympatie poseł Beaty Małeckiej – Libery, które
są powszechnie znane i nie budzą niczyjej
wątpliwości. To one w powiązaniu z drobnymi nadaniami kilku stanowisk rozstrzygną
elekcję na korzyść Podrazy. PIS w tym starciu
jest z góry na straconej pozycji. Dodatkowym balastem jest merytoryczna słabość
tego środowiska. Żaden platfus nie będzie
ryzykował układu z PIS, jeżeli za poparcie
Podrazy dostanie choćby namiastkę profitów. W dodatku żaden platfus nie wyobrazi
sobie perspektyw, ani możliwości przejęcia
władzy z ludźmi o parametrach pisowców.
Z Podrazą zobaczy ją w sposób klarowny.

Lektura powyższej dokumentacji dowodzi,
że PIS w naszym mieście jest partią wyłącznie
z nazwy, a nie ducha. Składa się z ludzi bez
przygotowania i żadna wyższa instancja,
łącznie z najwyższą nie chce tego stanu zmienić. Bo dla prezesa partii nie jest istotne, aby
posiadać ludzi zdolnych. On potrzebuje wyłącznie posłusznych. A nasi pisowcy akurat to
kryterium spełniają. I w niczym nie pomoże
ucieczka Warwasa przed kandydowaniem na
prezydenta, wystawienie do tej roli kobiety
ładnej, ale bez kwalifikacji i życiorysu. Celebrą
nie rozwiąże się problemów politycznych.
Cztery lata temu już to przerabiano z żałosnym skutkiem. Człowiek, który z popełnionych błędów nie wyciąga racjonalnych
wniosków jest osobą groteskową.

BAGNO PISOWCÓW

Odrzucili Frączka i jego koncepcję, gdyż
jej nie rozumieli. Jednocześnie sami się
wyeliminowali z jakiejkolwiek możliwości sprawowania władzy. Przed wyborami
2014, pokłócili się między sobą o miejsca na
liście i grupa Warwasa na swoich oponentów sprowadziła interwencję policji, i taka
interwencja się odbyła. Jest to przypadek
nie mający dotychczas precedensu. Jedna
grupa członków tej samej partii, ściągnęła na
drugą interwencję organów porządkowych.
Wszelki komentarz jest zbyteczny. Poseł PIS
– Robert Warwas w swoim biurze otwarcie

U PLATFUSA
OSZUSTWA

SAMOBÓJSTWO NA
WŁASNE ŻYCZENIE
PIS już popełnił harakiri i proces ten jest
nieodwracalny. Jego błąd polegał na odrzuceniu mojej koncepcji koalicji wyborczej.
Był to bowiem moment szczególny, gdy PO
była w rozsypce po pompowaniu kół przez
Stachowicza i innych, jego aferze korupcyjnej, jak również rozwiązaniu całej struktury.
Środowisko to czekało na wybawcę i chciałem im takowego dać w osobie senatora Zbigniewa Meresa. Relacje z nim nawiązałem
i wyprowadziłem na pozycje wyjściowe.
Wówczas istniała możliwość odtworzenia tej
partii pod nowym przywództwem, w większości składającym się z ludzi centrowych,
życzliwie nastawionych do mojej koncepcji,
co gwarantowałoby przyszły układ polityczny. A przecież jego zawarcie jest warunkiem
niezbędnym dla przejęcia władzy. Bez koalicji POPIS i to już w pierwszej turze Podraza
i SLD musi wygrać wybory, co wykazałem
wyżej. Dyletanctwo pisowców i ich niewiedza zniweczyła ten plan i pogrążyła również
ich. Bo kimże jest partia bez perspektyw
przejęcia władzy? Zbiorowiskiem żałosnej
gawiedzi! Wszyscy pisowcy o tym fakcie
byli powiadomieni i to w formie pisemnej,
i wszyscy świadomie i z premedytacją nie
przyjęli tej oczywistości do świadomości.
Uczynili tak, gdyż ich zdolność do postrzegania kategoriami politycznymi jest żadna.
W celu dowiedzenia powyższego odsyłam czytelnika do strony internetowej www.dfraczek.pl. Tam w zakładce
„PIS dokumenty” znajdzie zbiór materiałów źródłowych. Proszę zwracać
uwagę na daty i zawartą treść.

6

wyrokiem za korupcję oraz w trakcie procesu sądowego, który sam wytoczył zeznając
w charakterze świadka składał fałszywe
zeznania, otworzył kanały polityczne na
tego państwowego giganta. Człowiekiem
Stachowicza w otoczeniu Warwasa jest Bartosz Straszak kandydat do sejmiku śląskiego
również zatrudniony w tym samym szpitalu
co jego protektor. Jego zadaniem jest czuwanie, aby Warwas kontynuował dalej owocną
współpracę. Wszyscy członkowie ten stan
akceptują, łącznie z Ewą Malik – przewodniczącą Zarządu Okręgowego i Jarosławem
Kaczyńskim prezesem partii. Dowód, że zostali o tym fakcie powiadomieni znajduje się
na stronie internetowej wśród dokumentacji
rekomendowanej wyżej. Takie jest prawdziwe oblicze PIS, oparte o rzeczywiste fakty,
a nie propagandowe frazesy wygłaszane
w telewizji.
Jako były działacz Solidarności z więziennym epizodem, przeznaczony do internowania (materiały źródłowe na stronie
internetowej rekomendowanej wyżej) złożyłem stosowną informację zarówno do Ewy
Malik jak i Jarosława Kaczyńskiego. Żadna
reakcja nie nastąpiła, co jest potwierdzeniem akceptacji niepożądanych zachowań
przez te czynniki. Wyczerpałem wszelkie
możliwości naprawienia patologicznej sytuacji bez wszczynania otwartego konfliktu
politycznego. Moja propozycja została przez
najwyższe czynniki w partii odrzucona czym
nie pozostawiono mi wyboru. Obecnie podaję te fakty do wiadomości ogółu. Koniec
zabawy z dyletanctwem, które opanowało szyld warty 20% poparcia społecznego
i pozorując działalność polityczną szkodzi
interesowi publicznemu. To ci ludzie przez
swoją głupotę co cztery lata instalują przy
władzy SLD, chociaż oficjalnie deklarują, że
są jego przeciwnikami.

pozuje do zdjęć z żoną człowieka, skazanego
wyrokiem sądu za gangsterkę, która to osoba
udaje ostatnio działaczkę społeczną. Ponadto
sama ma sprawę karną o charakterze korupcyjnym. Czyni tak wiedząc, kim ona jest
i jaki poziom moralny reprezentuje. Ten sam
Warwas szef partii w ostatnich wyborach
parlamentarnych osobiście wystawił na listę
Tomasza Paska, byłego przewodniczącego
fikcyjnego Koła Środowiskowego PO, karnie
z tej partii usuniętego za matactwa członkowskie i nie przestrzeganie statutu. Kiedy
ze względu na protekcję okazało się, że ten
może być na liście parlamentarnej wyżej
od niego rozpoczął kampanię jego dyskredytacji zakończoną usunięciem rywala. Po
jego utrąceniu ponownie powrócili do starej
przyjaźni. Pasek jest powiązany politycznie
i biznesowo z Krzysztofem Stachowiczem,
który został dyrektorem prywatnego szpitala w Katowicach i do jego zadań należy
pozyskiwanie pacjentów dla tej placówki.
W tym celu rozpoczął operację na odcinku
największego pracodawcy w województwie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Poseł Warwas
człowiekowi, który dopuścił się oszustw
politycznych, został skazany prawomocnym

O kondycji tego środowiska w niepodważalny sposób zaświadcza jego funkcjonowanie. Od 2004 do 2012 roku przez osiem lat,
działając w sposób ciągły zdominował tę
partię na naszym terenie – Krzysztof Stachowicz. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie metoda jaką zastosował. Fikcyjne
koło sukcesywnie dopompowywane w zależności od potrzeb pozorantami. Smaczku
temu procederowi dodaje fakt, że operacji
powyższej nie można było ukryć i wszyscy członkowie o tej twórczości wiedzieli
i ją tolerowali. Tak silna była wśród nich
obawa przed reakcją niegdyś wpływowego
posła – Grzegorza Dolniaka – protektora
Stachowicza.
Podkreślam z całą mocą. Ludzie którzy stwierdzili, że chcą przewodzić
innym i rozwiązywać w ich imieniu
kwestie społeczne obawiali się reakcji
jednego posła, którego jak każdą osobę
publiczną można było w tym przypadku wyeliminować za pomocą gazety.
Twierdzenie, że o powyższym procederze
nie wiedzieli jest dziecinadą nie wytrzymującą konfrontacji z faktami. Już w 2004
o tym fakcie poinformował mnie ówczesny
przewodniczący – Stanisław Sokoliński, był
w pełni świadomy tego stanu rzeczy i go
akceptował. Stwierdził, że nie podejmie
żadnych działań, które narażą na szwank
interesy Dolniaka i Stachowicza. Ponieważ
zająłem przeciwstawne stanowisko, było to
główną przyczyną nie przyjęcia mnie w szeregi tej partii. Dałem temu wyraz w swojej
książce „Ostatni Oszołom” wydanej w 2006

roku. Ponadto widząc sukces Stachowicza
pozostali nie dość, że nie chcieli tej patologii zlikwidować to jeszcze postanowili ją
przeszczepić na własny grunt wychodząc
z inicjatywą utworzenia dodatkowych 5
kół dzielnicowych dla siebie, aby nie być
od niego gorszymi. Nie dość, że nie chcieli
zlikwidować niepożądanego procederu to
jeszcze postanowili go naśladować. Bawili
się tak przez osiem lat, aż policja i prokurator
rozwiązały za nich ten problem. Afera korupcyjna spowodowała ustąpienie Stachowicza
z funkcji przewodniczącego i dopiero po
tym fakcie z rekomendacji posłanki Libery
i senatora Meresa Zarząd Regionalny rozwiązał strukturę z przyczyn wykazanych.
Przeprowadzono weryfikację członkowską
i na 350 osób figurujących w ewidencji, chęć
podtrzymania członkostwa zadeklarowało 40 osób. Tomasz Pasek – człowiek Stachowicza, kiedy poznał tę wartość złożył
43 deklaracje podtrzymujące członkostwo
podpisane przez swoich figurantów. Musiał
mieć w deklaracjach przewagę, aby wygrać
przyszłe wybory wewnętrzne, dlatego czekał
do ostatniej chwili. Wszystkie one zostały
odrzucone ze względu na jego odpowiedzialność za dotychczasowe praktyki, a Pasek
bez powodzenia odwoływał się do Zarządu
Krajowego. Te liczby jednoznacznie wskazują skalę tego procederu, uskutecznianego
w sposób ciągły, nieprzerwanie przez osiem
lat. Jakby tego było mało zeznająca na moim
procesie w charakterze świadka posłanka
Beata Małecka-Libera nic o powyższych faktach nie wiedziała. Ja nie będący członkiem
jej partii wiedziałem, a ona będąc w tym
środowisku od szeregu lat prominentną osobą nie miała takiej świadomości. Uściślam.
Tak zeznała, bo przecież nikt przy zdrowych
zmysłach takim słowom wiary dać nie może.
Nawet sędzia będąca mi nieprzychylną też
wiary nie dała. Powyższe dowodzi zarówno
poziomu intelektualnego jak i mentalnego
tej pani. Rzecz dotyczy obecnej przewodniczącej partii i wieloletniej posłanki na
sejm. Ponadto osoba ta ma poważny problem,
gdyż nie posiada świadomości, że kłamstwo
w przestrzeni publicznej musi zachowywać
pozory wiarygodności. Przecież mleko się już
rozlało i wiedza o powyższym procederze
jest wiedzą publiczną, nie pozostawiającą
pola na matactwo. Problemem mentalnym
tej pani jest fakt, że jako osoba publiczna nie
miała prawa mataczyć w sprawie politycznej, a mataczyła. Dała tym dowód swojej
konstrukcji psychicznej, dyskwalifikującej
ją od pełnienia funkcji z wyboru. Uczyniła
to dwukrotnie w trakcie swoich zeznań.
Analogicznie postąpił były przewodniczący,
obecny skarbnik – Stanisław Sokoliński,
który w przeciwieństwie do niej dodatkowo
złożył jeszcze zeznania fałszywe. Prawdziwe
zeznania złożyło tylko dwóch byłych członków tej partii. Mataczył nawet były senator
PO, obecnie senator PIS, osoba najlepiej zorientowana w sprawie, gdyż był komisarzem
rozwiązanej struktury. Znał liczby i wymowę zgromadzonej dokumentacji. A mimo to
tych istotnych okoliczności nie pamiętał.
Chcę, aby czytelnik dobrze zrozumiał. Ludzie ci, przez osiem lat tolerowali patologię w przestrzeni publicznej, a kiedy ona już wypłynęła
na światło dzienne ukrywali jej skalę
i mechanizmy. Ryzykowali nawet odpowiedzialność karną, aby ochronić
winnego, a skazać niewinnego.
Czy takich ludzi można obdarzyć zaufaniem? Czy można obdarzyć zaufaniem tych,
którzy ich wybrali i nadal uważają za przywódców?
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WART PAC PAŁACA

Kilka lat temu do osób kandydujących
w wyborach 2006 i 2010 z list PIS i PO wystosowałem pisemny monit, iż zamierzam
tworzyć koalicję POPIS, osoby zainteresowane projektem proszę o pozytywny odzew.
Listy zostały wysłane na ich adresy domowe,
zwrotów nie było. Na około 60 osób z jednej
partii i tyle samo z drugiej, spłynęły po dwie
pozytywne odpowiedzi. To obrazuje skalę
zainteresowania kwestiami publicznymi
tych środowisk. Niech czytelnik wyobrazi
sobie, jaki procent odpowiedzi miałbym,
gdybym rozesłał zawiadomienia do członków
koła łowieckiego, że organizuję polowanie
na grubego zwierza. Śmiem twierdzić, że
nie mniejszy niż 30%. A tutaj do osób chcących działać publicznie jako radni rozsyłam monit, że zamierzam tworzyć komitet
zdolny do przejęcia władzy, a oni nie są
tym zainteresowani. Jest to niepodważalny
dowód jakości tych osób i metod ich werbunku. Ale w świetle tego co czytelnikowi
już wyłożyłem, takie stanowisko nie może

dziwić. Socjologicznie zasada jest zawsze
taka sama. Jeżeli na czele grupy postawimy
dyletanta, to on dobierze sobie większych
od siebie dyletantów, gdyż tylko na ich tle
będzie się czuł dowartościowany. A mowa
jest tutaj o partiach politycznych na które
co cztery lata tysiące mieszkańców oddają
swoje zmarnowane głosy. Ci ludzie niczego nie rozwiążą, ani niczego nie stworzą.
Nie mogą, gdyż nie są do tego moralnie,
ani intelektualnie zdolni. Oni chcą tylko
uzyskiwać odrobinę prestiżu i pieniędzy,
jakie daje funkcja publiczna i to wszystko.
Aby czytelnik miał niepodważalne dowody,
poniżej przedstawiam dwa zdjęcia obrazujące radosną twórczość tych reprezentantów interesu publicznego. Zdjęcia pochodzą
z oficjalnych stron internetowych i zostały
w przestrzeni publicznej zamieszczone przez
samych zainteresowanych.
Na pierwszym przedstawiciele lokalnego
PIS z posłem na sejm w dzień kobiet rozdają
na ulicy przechodzącym kobietom po kwiatku. Na drugim przedstawiciele lokalnej PO
na czele z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w dzień dziecka rozdają

napotkanym dzieciom cukierki w dzielnicy
Gołonóg.
Zdjęcia te zamieszczone przez samych
zainteresowanych są dowodem ich intelektu
i mentalności. Mówią dobitnie; to nie są
działacze polityczni, ale celebryci goniący
za tanim poklaskiem. Ci ludzie; poseł na
sejm i dyrektor jednostki budżetowej nie
mają nawet świadomości swojej śmieszności
i groteski jaką uskuteczniają. Rozdawanie
kwiatków na ulicy, czy cukierków dzieciom

nie jest zadaniem dla ludzi, chcących sprawować władzę. Do nich należy stwarzanie
przesłanek, aby brać władzę, a kiedy ją posiądą skutecznie ją sprawować z pożytkiem
dla ogółu. Oni mają rozwiązywać problemy
ogólnospołeczne. Ale takiej świadomości
ci ludzie nie mają. Polityki, ani jej mechanizmów nie rozumieją więc pozostaje im
wyłącznie celebra.

REFLEKSJA KOŃCOWA
Dopiero teraz czytelnik może zrozumieć, dlaczego cztery lata temu poniosłem polityczne fiasko. Mój błąd
polegał na tym, że potraktowałem
celebrytów, ludzi społecznie nieprzydatnych, jak działaczy politycznych
tylko dlatego, że byli członkami partii
politycznej. To był mój jedyny błąd.
Słałem do nich monity, których wymowy nie rozumieli i nie rozumieją do
chwili obecnej. Dowodzi tego ich postępowanie w przestrzeni publicznej.
Każdy musi sobie sam odpowiedzieć czy
można na takich ludzi jeszcze raz oddać
z góry zmarnowany głos. Ja już sobie odpowiedziałem. Nie! Postanowiłem na bazie
elektoratów obu partii utworzyć komitet
wyborczy z ominięciem ich statutowych organów, które są polityczną aberracją. Organa
niech dalej celebrują na ulicach w parkach
i gdzie tylko zapragną. Według mnie 12 lat
dyletanctwa wystarczy, aby definitywnie
położyć temu kres. W przeciwieństwie
do nich mnie nie interesują jednostki
posłuszne, ale zdolne do samodzielnego
myślenia i działania. Takie, które mogą
skutecznie funkcjonować w przestrzeni
publicznej. Jeżeli się ze mną zgadzasz,
przyłącz się. ●

Dobra Zmiana,
a Państwo Teoretyczne
Człowiekiem, który postanowił wepchnąć Krzysztofa Stachowicza w wir życia politycznego, był jego
ojciec – Zygmunt Stachowicz. Zapoznając nas stworzył synowi możliwość funkcjonowania na tym
polu. Ja przekazałem mu niezbędny kapitał początkowy. We właściwym czasie ukierunkowałem
na Grzegorza Dolniaka i stworzyłem warunki, aby przed nim wypadł na sprawnego organizatora.
Później jego polityczne prowadzenie przejął już Dolniak. Dzięki tym okolicznościom Stachowicz
mógł zostać szefem partii oraz przecierać szlaki w publicznym biznesie. Bez mojej pomocy dalej
handlowałby na bazarze. Ja Stachowiczowi niczego nie zawdzięczam, on mnie dużo. Kiedy na odcinku
PIS powinęła mi się noga i chciałem wstąpić do PO, on był tą osobą, która tę operację storpedowała.
Motywem jego postępowania, była obawa, że będąc w PO, położę tamę matactwom członkowskim,
które były trampoliną jego sukcesu. Dodam, że jego obawy były uzasadnione, tak by się stało. Przed
laty w trakcie naszej ostatniej rozmowy poinformowałem o tym jego ojca i stwierdziłem:
„Ty – Zygmunt, ponosisz za jego postępowanie całkowitą odpowiedzialność, gdyż ojciec
zawsze odpowiada za swojego syna. On tak
postępuje, gdyż tak został przez ciebie wychowany i ukształtowany. Przyjdzie czas, że
osobiście wymierzę mu sprawiedliwość. ”
Ojciec mógł wówczas zawrócić syna z obranej drogi i skorygować jego postępowanie.
Wszak syn mieszkał w jego domu, ale tego
nie uczynił, gdyż dla niego priorytetem był
wyłącznie interes potomka. Ponadto podzielał
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jego punkt widzenia, gdyż w takim duchu go
wychował i ukształtował jego psychikę. Stachowicza zgubił wpojony mu prymitywizm
w powiązaniu z pazernością na pieniądze,
poza którymi świata nie widział. Dopuścił
się oszustw członkowskich w partii i mimo
nagłośnienia, ukrywał ten fakt i się go wypierał. Wytoczył mi bezpodstawny proces,
który przegrał. W jego trakcie trzykrotnie
złożył fałszywe zeznania. Nakłonił do tego
również żonę i dwóch partnerów polityczno-

-biznesowych. To, że nie zostali za ten czyn
pociągnięci do odpowiedzialności, zawdzięczają wyłącznie mojej wspaniałomyślności.
Analogicznie Stachowicz postępował we
własnej sprawie korupcyjnej. Wbrew okolicznościom szedł w zaparte, i to mimo faktu,
że dwóch jego wspólników przyznało się i go
obciążyło. Ponadto przeciwko niemu były dowody pośrednie. Za wyświadczenie przysługi
zażądał 300 000 zł, otrzymał 100 000, chociaż
sędzia w niejasnych okolicznościach zaliczył

mu tylko 64 000 zł. Był tylko pośrednikiem
w łapówce. Beneficjantami oprócz niego miało
być jeszcze dwóch najwyższych urzędników
chorzowskiego magistratu i było. Dowodem
jest wydane postanowienie, które było przedmiotem łapówki. To, że organa ścigania tego
nie wyświetliły zawdzięczać możemy brakowi ich profesjonalizmu lub naciskom na
funkcjonariuszy. Jako oskarżony – Stachowicz
miał prawo mataczyć, jako osoba publiczna
już nie. Z organami ścigania prowadził swoistą grę; uciekł pod opiekę medyczną, kłamał,
ukrywał wspólników, podstawiał świadków,
tych samych co na moim procesie, aby fałszywymi zeznaniami zdyskredytować, tego
co go obciążył. Było to płytkie i prymitywne.
Prawidłowo został uznany za winnego i skazany. W niejasnych okolicznościach sędzia
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zastosował jednak wobec niego nadzwyczajne
złagodzenie kary w postaci wyroku dwóch lat
więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Uczynił tak mimo, iż jako podsądny nie spełniał
kryteriów takiej wspaniałomyślności. Składał
fałszywe zeznania, mataczył, inspirował innych i nigdy nie przyznał się do pośrednictwa
w łapówce. Ponadto ukrył swoich wspólników
czym przyczynił się do niepełnego wyjaśnienia sprawy. W analogicznym okresie pewien
prezydent miasta za przyjęcie 70 000 zł. został
skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia.
To nasuwa skojarzenia i rodzi wątpliwości
co do bezstronności sędziego. Swoją decyzją,
przy akceptacji prokuratora sędzia de facto
uniemożliwił późniejszą próbę jego werbunku w charakterze tajnego współpracownika.
A jako taki, byłby interesowi publicznemu
przydatny zważywszy, że operuje na styku
biznesu i polityki. Psychicznie spełnia również
kryteria skutecznego i rozwojowego informatora.
Między innymi o tej kwestii, jak również
o sprawach związanych z lokalnym PIS i nieprawidłowościami przy moim postępowaniu
sądowym, chciałem rozmawiać z Ewą Malik;
posłanką, szefową PIS na okręg Sosnowiec.
Odmówiła mi rozmowy. Analogicznie postąpił
Waldemar Andzel – rzecznik dyscyplinarny
Klubu Parlamentarnego PIS. Zwróciłem się
do Jarosława Kaczyńskiego, brak jakiejkolwiek reakcji. Tych ludzi sprawy publiczne nie
interesują. Wolą w mediach i na partyjnych
konwentyklach bajdurzyć o jakiejś Dobrej
Zmianie.
W sprawie korupcyjnej organa państwa
popełniły rażące błędy i to zarówno w fazie
ścigania, jak i późniejszego wymierzania
sprawiedliwości. Odpowiedzialnych za to
jest dwóch ministrów: Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości, jak
również Krajowa Rada Sądownictwa. Ja te
błędy znam, gdyż miałem wgląd w akta sprawy.
Ale tych, którzy politycznie odpowiadają za
nadzór nad nimi i ich eliminację te kwestie nie
obchodzą, dopóki wiedza o tym nie pojawi się
w mediach ogólnopolskich. Wówczas dopiero
nastąpi reakcja.
Dokumenty związane z kwestią lokalnego
PIS znajdują się na stronie internetowej www.
dfraczek.pl w zakładce „PIS dokumenty”,
materiały związane ze sprawą korupcyjną

Krzysztofa Stachowicza, jak i moją w zakładce „Frączek-Stachowicz akta sądowe pełne”.
Pełna dokumentacja przedmiotowej sprawy
korupcyjnej znajduje się:
• Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wydział ds. Walki z Korupcją
pod sygnaturą RSD-1/12
• Prokuratura Rejonowa Katowice Południe pod sygnaturą 1Ds 539/11.
• W Sądzie Rejonowym Katowice –
Wschód pod sygnaturą III K 692/12.
• W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej po sygnaturą VII K 270/13.
Nadzór państwowy winien zbadać:
1. Dlaczego organa ścigania spartaczyły
dochodzenie, choć miały je podane na tacy?
Dlaczego, mimo posiadania informatora w tym
środowisku dokonały przedwczesnych zatrzymań procesowych, czym spaliły postępowanie? Czy to dyletanctwo, czy coś więcej?
Zwracam uwagę, że w kręgu podejrzeń byli
najwyżsi dygnitarze chorzowskiego magistratu, powiązani politycznie z ówczesnie rządzącymi województwem, mający pośrednie relacje
z przełożonymi prowadzących postępowanie
i oni zostali niewyświetleni.
2. Kto uprzedził Krzysztofa Stachowicza
o mającym nastąpić jego procesowym zatrzymaniu? W wyniku tego sygnału uciekł pod
opiekę medyczną i nie doszło do jego psychicz-

nego załamania, typowego dla pierwszej fazy
pozbawienia wolności, kiedy odizolowanemu
człowiekowi świat wali się na głowę.
3. Dlaczego sędzia, przy akceptacji prokuratora nie uznał 36 000 zł. raty łapówki pozostawionej na kanapie w mieszkaniu Stachowicza?
Argumentacja sędziego byłaby słuszna, gdyby
ten fakt miał miejsce na gruncie neutralnym
np. na stoliku w kawiarni lub na ławce w parku. W tym przypadku sporna kwota winna
być przypisana Stachowiczowi chyba, że wskazałby jako jej beneficjanta przebywającego
wraz z nim w tym pomieszczeniu wspólnika.
Zresztą po to on wówczas w tym mieszkaniu
był. Dlaczego prokurator nie założył apelacji
od powyższego orzeczenia?
4. Dlaczego mimo fałszywych zeznań do
których Stachowicz miał prawo, nie przyznania
się do winy, matactwa procesowego i ukrycia
istotnych wspólników transakcji korupcyjnej,
sędzia zastosował nadzwyczajne złagodzenie
kary w postaci jej zawieszenia? Wszak postawa
oskarżonego nie wyczerpywała kodeksowych
znamion takiego dobrodziejstwa. Przypominam, że udowodniony czyn był zagrożony karą
8 lat bezwzględnego więzienia. Uzasadnienie
sędziego „że dla osoby takiej jak Stachowicz
już sam fakt skazania jest wystarczającą dolegliwością” jest groteskowe. Albo sędzia jest
niepoważny, albo był na niego wykonany nacisk, celem wymierzenia kary bez istotnej do-

legliwości. Postępowaniem tym sędzia de facto
uniemożliwił późniejszy werbunek figuranta
przez organa policji. Dlaczego, prokurator nie
apelował w tym przedmiocie?
Po wnikliwym zbadaniu na te pytania winny
udzielić odpowiedzi osoby publiczne, pełniące nadzór nad tymi, którzy tych czynów się
dopuścili. A parlamentarzyści partii rządzącej, winni nadać bieg i czuwać nad prawidłowym przebiegiem wewnętrznych postępowań
wyjaśniających. Od tego zależy odpowiedź,
czy państwo ma nieodpowiedzialnych czy
skorumpowanych funkcjonariuszy? Bo to,
że parlamentarzyści partii rządzącej w tym
przypadku są niepoważni jest poza jakąkolwiek dyskusją. Wyjaśnienie tej kwestii jest
żywotnym interesem publicznym.
Ja swoje zadanie wykonałem; przez
niewiedzę pomogłem oszustowi w wejściu do życia publicznego, a kiedy się
zorientowałem kim jest, ostatecznie
go z niego wyeliminowałem, poprzez
podanie tych faktów do wiadomości
ogółu. Słowa danego jego ojcu dotrzymałem. Reszta należy do przedstawicieli
Dobrej Zmiany.
Jak do tej pory wszystkie jej ogniwa, konsekwentnie nie chcą skorygować swoich błędów,
ani błędów Teoretycznego Państwa.●

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. 

Dariusz Frączek

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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