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Roz mowa Podr óże

Posłem jest się
dla kraju
Z Arkadiuszem Mularczykiem, posłem na Sejm RP, 
kandydatem nr 1 na liście PiS rozmawia Monika Kowalczyk

Dokończenie ze str. R8

A co z postępowaniem, które
w pańskiej sprawie prowadzi
Okręgowa Rada Adwokacka
w Krakowie?

– Kolejne nieporozumienie!
Na skutek nieprawdziwego
zarzutu Stępnia na rozprawie
i opartych za tym denuncjacji
prasowych Rada Okręgowa
podejmuje postępowanie wy-
jaśniające w przedmiocie, czy
coś przed Trybunałem zata-
iłem, czy nie zataiłem.
Chodzi o pańską etykę zawodo-
wą, jako adwokata...

– 15 maja zostało wszczęte
postępowanie. Minęło pięć
miesięcy, a do dziś nie byłem
wzywany do wyjaśnień. 
Uważa Pan podobnie jak Lu-
dwik Dorn, że przed Radą Ad-
wokacką powinien chronić Pa-
na immunitet poselski? 

– Nie działałem jako adwo-
kat, ale jako reprezentant Sej-
mu. Czy się to komuś podoba,
czy nie, immunitet chroni każ-
dego posła, jeśli dotyczy jego
działań związanych z wykony-
wanym mandatem poselskim.
Ale nie mam zamiaru chronić
się za immunitetem i stawię
się na każde wezwanie adwo-
katury, tylko, że mnie nikt do-
tąd nie wezwał. 
Może to dlatego, że ministrem
sprawiedliwości jest Zbigniew
Ziobro, o którym wszyscy wie-
dzą, że jest ona Pana dobrym
kolegą...

– Pani chyba żartuje! Gdy-
by adwokatura bała się mini-
stra Ziobry, to by w ogóle nie
wszczynała postępowania. Po-
za tym minister sprawiedlwio-
ści ma możliwości uchylania
niezgodnych z prawem
uchwał organów, a w tym
przypadku tego nie zrobił.
W czasie, kiedy Pan poznaje
cienie i blaski kariery politycz-
nej lokalne struktury Prawa
i Sprawiedliwości pod pański-
mi rządami notują prawie same
porażki. Poza Nowym Sączem,
gdzie PiS ma prezydenta
i przewagę w Radzie Miasta,
przegraliście w powiecie nowo-
sądeckim, w Limanowej i Gorli-
cach – tam odszedł z Pis-u po-
pularny w gorlickiem Witold
Kochan, były PiS-owski woje-
woda. Ale najbardziej spekta-
kularną porażkę ponieśliście
w Sejmiku Województwa Mało-
polskiego. Przyzna Pan, że
błędna taktyka spowodowała,
iż straciliście fotel marszałka
i większość w Sejmiku? To Pan
jest uważany za autora tego
kiepskiego scenariusza...

– Niestety w wielu miej-
scach istnieją nieformalne
układy i ponadpartyjne po-
wiązania towarzyskie, które
przed wyborami przenikają
do różnych partii politycz-
nych i ugrupowań, a ujawnia-
ją się dopiero po wyborach.
W niektórych powiatach jest
tak, że co 4 lata mamy wybo-
ry, a rządzą zawsze ci sami.
Jest też tak, że niektórym
osobom, które związały się
z PiS przed wyborami samo-
rządowymi wydawało się, że

wystarczy podpiąć się pod
nasz szyld partyjny i będzie
to dla nich łatwa droga do ka-
riery politycznej i prywatnej,
bez realizacji zasad, które
PiS im narzuciło. W sejmiku
błędem było postawienie na
nasze listy zawodowego poli-
tyka, jakim jest Marek Nawa-
ra. Od początku grał z nami
nieczysto. Został marszał-
kiem tylko dlatego, bo pod-
czas rozmów o tworzeniu za-
rządu województwa zagroził
odejściem do Platformy. Nie
byliśmy go pewni, stąd póź-
niejsza próba zmiany mar-
szałka. Niestety nieudana.
Ten błąd powieliliśmy w po-
wiecie nowosądeckim, na na-
szej liście znalazł się Waldek
Olszyński, który nie powi-
nien się tam znaleźć. Przeku-
piono go za stanowisko w za-
rządzie powiatu, w naszym
układzie nie miał mieć takie-
go stanowiska. Doszło do
„korupcji politycznej”. I choć
myśmy te wybory wygrali
w powiecie 15 do 14, to w wy-
niku zdrady straciliśmy moż-
liwość sformułowania zarzą-
du. Nasz błąd wynikał z tego,
że założyliśmy, iż budujemy
listy wyborcze, które miały
być szeroką koalicją. Teraz
stawiamy na partię jednolitą,
pewną swych ludzi. Myślę, że
taka właśnie jest nasza obec-
na lista do Sejmu w okręgu
nr 14, która być może „nie ma
samych gwiazd”, ale są na
niej ludzie pewni, którzy nie
zdradzą. Tak jak W. Olszyń-
ski, a wcześniej St. Okular-
czyk.
Czyli za porażkę PiS-u wini Pan
nie siebie, lecz tzw. „czynnik
ludzki”?

– Dokładnie tak. Ale PiS
jest partią, która dopiero bu-
duje swoje struktury. Jestem
przekonany, że po kolejnych
wyborach takich problemów
już nie będzie.
Za ostatnie rewelacje praso-
we na temat rzekomego fał-
szowania przez sztabowców
senatora Stanisława Koguta
podpisów poparcia dla niego
w 2005 roku obwinił Pan prze-
ciwników politycznych. Suge-
rował Pan, że może to być
działanie PO. Z kolei Platfor-
ma przypisuje to działanie
PiS. Podobno bardziej, niż na
samodzielnym Kogucie, który
nie działa pod dyktando par-
tii, zależało wam na tym, żeby
na liście kandydatów do Se-
natu znalazł się Andrzej Ro-
manek? Dyskredytacja sena-
tora miała na celu pozbycie
się go w przeddzień rejestra-
cji listy i szybką podmianę
kandydatów, tak, by Kogut
nie miał już czasu na stworze-
nie własnego komitetu i ze-
brania podpisów poparcia... 

– To jest czysta fikcja poli-
tyczna! Owszem mam pewne
zastrzeżenia, co do sposobu
funkcjonowania w niektó-
rych sytuacjach senatora Ko-
guta, który pozwala przeciw-
nikom PIS „podpinającym się
pod niego” autoryzować swo-
je działania. Jest on lojalny

wobec PiS, ale niektóre jego
działania mogą budzić wąt-
pliwości, jak ostatnio np.
wspólne spotkania w terenie
z kandydatem z list PO (Ja-
nem Golonką – przyp. red).
Co ma mu Pan w tym przypad-
ku do zarzucenia?

– Jest kampania wyborcza
i rzeczą naturalną jest to, że
senator PiS-u nie powinien
wspierać kandydata do Sejmu
z list PO. 
Chyba dobrze, że senator poka-
zuje, iż gotów jest działać dla re-
gionu ponad politycznymi po-
działami? W końcu hasłem Kogu-
ta jest „inni mówią, a ja robię”...

– I niech tak zostanie... Ale
przez niektóre takie działania
dochodzi do nieporozumień
w całej grupie. 
Kampania wyborcza w regionie
zaczęła się od konferencji pra-
sowych PiS-u. Najpierw senator
Kogut oznajmił, że pozwie i po-
zwał „Gazetę Krakowską”, za
tekst o fałszowaniu podpisów,
potem Pan zwołał konferencję
w sprawie opłaconego przez
podatników ogłoszenia starosty
Jana Golonki reklamującego je-
go dokonania. Co dalej?

Jako poseł wystąpię do
starostwa z oficjalnym pi-
smem z zapytaniem, kto pła-
cił za tę reklamę wyborczą
i jaka to była kwota. Od odpo-
wiedzi na to pytanie uzależ-
niam swoje dalsze działania.
Gdy ktoś na dzień przed reje-
stracją swojej kandydatury
publikuje w prasie na koszt
podatników płatne ogłosze-
nie reklamujące swoje sukce-
sy jako starosty, to w mojej
ocenie jest to nadużycie pra-
wa i wykorzystywanie wła-
snej pozycji publicznej do po-
średniej kampanii wyborczej.
Nie chcę przesądzać, czy to
było złamanie prawa. Może
tylko nadużycie władzy i wy-
korzystanie stanowiska do
prowadzenia kampanii za
pieniądze podatników. 
Będzie ostrzej?

Myślę, że nie będzie. Chy-
ba, że wykryjemy nadużycia,
takie jak wyżej wymienione.
Wówczas będę reagował i je
piętnował. 
Jako lider listy PiS w okręgu
ma Pan już właściwie mandat
poselski w kieszeni. Jak Pan
wyobraża sobie swoją karierę
po 21 października 2007?

Z dużą pokorą podchodzę
do wyborów i niczego nie je-
stem pewien. Poczekajmy do
21 października. A co potem?
Jest jeszcze wiele ustaw do
opracowania, wiele spraw nie
zostało zakończonych, m.in.
ustawa o otwarciu archiwów
IPN, zakazie wyborczym dla
osób skazanych. Trzeba te
sprawy dokończyć. Jeśli PiS
wygra, to myślę, że będę ak-
tywnie funkcjonował na pozio-
mie parlamentarnym, ale też
nie zapomnę o naszym regio-
nie. Mamy szansę jako lista
PiS na dobry wynik. 
Na ile mandatów Pan liczy
w okręgu?

– Na cztery, a może nawet
na pięć mandatów!

Z Santiago de Chile do peruwiańskiego Puerto Bermudez (5)

Ale jazda
Katedra w Limie FOT. TOMASZ GNIŁKA

B
udzik zadzwonił
o trzeciej nad ra-
nem. Mimo braku
chęci trzeba było
wstawać. Na wpół

przytomne pakowanie się,
prysznic i wreszcie kawa
z małym śniadaniem. Do do-
brej, mocnej, czarnej brazy-
lijskiej kawy było jej bardzo
daleko, ale o tej godzinie nie
byliśmy wybredni... 

Szkoda snu
Dochodziła piąta rano, kie-

dy przyjechała taksówka. Na
biletach, jak zawsze, napisane
było, by przybyć na lotnisko
2,5 godziny przed odlotem.
Nie ma sensu bezczynnie sie-
dzieć na lotnisku. Szkoda snu.
Dotarliśmy więc 70 minut
przed odlotem. Zwykle to wy-
starcza, ale tym razem było
stresowo. Dla wszystkich po-
łączeń LAN, niezależnie od
kierunku czy godziny odlotu,
była jedna, ogromna kolejka,
którą obsługiwały aż... dwa
stanowiska. Trzeba było dzia-
łać. Zaczepiliśmy kogoś z ob-
sługi, skierowano nas do in-
nej, mniejszej kolejki. Był je-
den problem – tej nikt nie ob-
sługiwał! Nie daliśmy za wy-
graną. Zaczepiliśmy kolejną
osobę. Wzięto więc od nas
paszporty i poza kolejnością
przydzielono miejsca. Potem
znowu kolejne kolejki i po kil-
kudziesięciu stresowych mi-
nutach zadowoleni siedzieli-
śmy już w samolocie lecącym
do Limy. Przelot był tylko
pierwszym etapem naszej po-
dróży do Puerto Bermudez.
Etapem najkrótszym i zara-
zem najwygodniejszym. 

Którędy na dworzec?
W Limie zabraliśmy się za

szukanie odpowiedniego auto-
busu. Nie jest to wcale takie

proste, gdyż w tym kraju nie ma
– charakterystycznych dla na-
szego – dworców autobuso-
wych. Każda firma transporto-
wa obsługuje różne połączenia
i ma swoje prywatne dworce,
a właściwie małe podwórka, na
których zwykle mieści się je-
den, dwa autobusy. Na szczęście
wperuwiańskiej stolicy nie byli-
śmy po raz pierwszy, więc mie-
liśmy już przygotowane adresy.
Jeszcze tylko taksówka do cen-
trum... Na lotnisku, czy zaraz
przed, ceny przejazdu zaczyna-
ją się od 40 soli (a czasami na-
wet 80 soli), ale wystarczy
przejść jakieś 20 metrów dalej,
zatrzymać jedną z przejeżdża-
jących taksówek i negocjować
bezpośrednio z kierowcą. Nasza
kosztowała 16 soli. 

Ploteczki z Lilian
Autobus do La Merced

mieliśmy dopiero o godzinie
21.40, więc po kupieniu bile-
tów, zostawiliśmy plecaki
i ruszyliśmy w kierunku cen-
trum... Spacer, chwila na in-
ternecie, obiad. Po południu
spotkaliśmy się z Lilian oraz
jej siostrą i czas do naszego
odjazdu minął nam już wspól-
nie na ploteczkach, jedzeniu
czy spacerowaniu. Dziewczy-
ny odprowadziły nas na auto-
bus. Buzi, buzi, uściski na po-
żegnanie, bo kierowca już wo-
ła do wejścia... Autobus ru-
szył, ale coś tu jest nie tak.
Nie ma naszych miejsc. Wsie-
dliśmy do niewłaściwego au-
tobusu. Małe zamieszanie
i po chwili siedzieliśmy już
we właściwym autobusie. Do
La Merced dotarliśmy o go-
dzinie piątej rano... Zaraz
mieliśmy autobus do Puerto
Bermudez, ale ledwo wysie-
dliśmy, a ktoś zaoferował
nam bilety do Bermudez. Nie
namyślaliśmy się długo... Za
radą księdza Henryka i Lilian
kupiliśmy miejsca w kabinie. 

180 km na 13 godzin
Stąd do Puerto Bermudez

jeżdżą już tylko tzw. „camio-
nety”, czyli dżipy z paką.
W kabinie miejsca są dwa ra-
zy droższe – obok kierowcy
siedzi 2. osoby a na tylnym
siedzeniu 4. Natomiast na tań-
szej pace wszystkie bagaże
i tyle osób, ile wejdzie, czyli
średnio około 15. My przewo-
ziliśmy jakieś ogromne pacz-
ki oraz... łóżko więc z tyłu sie-

działo, a raczej stało już tylko
6 osób. Trasa z La Merced do
Puerto Bermudez liczy zaled-
wie 180 kilmetrów, a pokonuje
się ją w zależności od warun-
ków i drogi w czasie od 6 go-
dzin do... dwóch dni. Nam za-
jęło to 13. Zatrzymywaliśmy
się średnio co godzinę...
pierwsza guma i zmiana koła,
dojazd do jakiejś wioski i na-
prawa koła razem ze śniada-
niem... druga guma i zmiana
koła... dojazd do kolejnej wio-
ski i próba naprawy koła ra-
zem z obiadem. Niestety, pro-
wizoryczny warsztat był za-
mknięty, więc kierowcy
(dwóch młodych chłopaków)
zdołali tylko zakleić gumę, ale
nie dali rady już koła napom-
pować... Następnie przez po-
nad trzy godziny jechaliśmy
bez przerwy. Zorientowali-
śmy się jednak, że były plusy
tych częstych przystanków.
Człowiek mógł chociaż na
chwilę sobie kości rozprosto-
wać. A tu kolejna guma. Tym
razem nie było wesoło. Śro-
dek lasu, bez koła na zmianę.
Jeden z kierowców, zabrał ko-
ło i poszedł na nogach do naj-
bliższej wioski (podobno kil-
ka kilometrów). Po kilkudzie-
sięciu minutach przejeżdżał
jakiś samochód i drugi kie-
rowca z drugim kołem też po-
jechał. Robiło się ciemno...
Godziny zabiliśmy rozmową
i było naprawdę sympatycz-
nie. Jako obcokrajowcy byli-
śmy przecież głównym punk-
tem zainteresowania. Hurra!!!
Wracają. I już szczęśliwie do-
tarliśmy do Puerto Bermu-
dez... Kiedy wysiadaliśmy,
dżip złapał kolejną gumę. Na
szczęście nie jechaliśmy już
dalej. Skierowaliśmy kroki do
ks. Henryka. 

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż
Tomek, wyruszyli w maju z Bobo-
wej w podróż poślubną dookoła
świata. W drodze planują spę-
dzić cały rok. Za nimi już m.in.
Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia,
Paragwaj, Argentyna i Chile.
„Dziennik Polski” patronuje i to-
warzyszy w ich wyprawie. Na na-
szych łamach relacjonujemy
fragmenty zapisków z podróży.
Więcej w Internecie na stronie
www.podroznicy.com.pl


