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Kolejny numer DTS ukaże się 17 listopada

Obywatelu wyluzuj!Obywatelu wyluzuj!
Jedni narzekają na zbyt szybkie tempo życia i nic z tym nie robią, inni zachęcają, by zwolnić Jedni narzekają na zbyt szybkie tempo życia i nic z tym nie robią, inni zachęcają, by zwolnić 
i celebrować każdą chwilę. My zamiast narzekać, po prostu wrzucamy na luz. I Tobie – Drogi i celebrować każdą chwilę. My zamiast narzekać, po prostu wrzucamy na luz. I Tobie – Drogi 

Czytelniku – polecamy to samo. Dokąd biegniesz? Zrób sobie herbatę i usiądź w fotelu z najnowszym Czytelniku – polecamy to samo. Dokąd biegniesz? Zrób sobie herbatę i usiądź w fotelu z najnowszym 
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Druga strona

Zafunduj sobie dzień w piżamie
Rozmowa 
z psychologiem 
i psychoterapeutą ANNĄ 
KĄDZIOŁKĄ

- Jednym z najczęściej pojawiających się w naszych 
telefonach sms-ów jest komunikat: „Nie mogę te-
raz rozmawiać, jestem na spotkaniu”. Można od-
nieść wrażenie, że połowa ludzkości spędza życie 
na jakichś ważnych spotkaniach. Wszyscy są nie-
ustająco zajęci.

- Kiedyś też ludzie bywali na spotkaniach, 
ale nie było telefonów komórkowych i trzeba 
było cierpliwie poczekać na okazję do kontak-
tu. Teraz jesteśmy niecierpliwi, bo należymy 
do kultury Zachodu, czyli kultury pośpiechu. 
W tym kręgu kulturowym często mówimy 
„czas to pieniądz”, „nie trać czasu”. Nie lu-
bimy tracić, więc musimy robić kilka rzeczy 
na raz. Oczywiście nie musimy tak robić, ale 
wyłamać się z głównego nurtu to wyzwanie. 
Dodatkowo współczesna technika umożliwia 
nam robienie kilku rzeczy jednocześnie, więc 
gotujemy obiad, rozmawiamy przez telefon, 
zerkamy na telewizor i jeszcze odrabiamy lek-
cje z dzieckiem.

- Zwykło się mawiać, że kiedyś było lepiej, m.in. mie-
liśmy więcej czasu.

- Myślę, że było bardziej w zgodzie z natu-
rą, cyklicznie, jak następujące po sobie pory 
roku. Najpierw trzeba było siać, potem zbie-
rać, a później przychodziła zima, kiedy można 
było się zatrzymać, usiąść, pogadać z innymi 
i cerować skarpety. Dzisiaj często „nie ma cza-
su” na pogaduchy, pobycie razem. Mamy takie 
możliwości, że nawet podróż na inny konty-
nent trwa ledwie kilka godzin. Kiedyś podróż 
trwała długo i mimo że była to pewna niedo-
godność, to oferowała nam czas na przemy-
ślenie pewnych rzeczy.

- Ale my przecież nie mieszkamy w Nowym Jorku ani 
nawet w Krakowie, gdzie tempo życia jest zupełnie 
inne. Ten nieustający brak czasu z powodu licznych 
obowiązków ma przecież miejsce w prowincjonal-
nym Nowym Sączu. A to podobno dobre miejsce do 
wygodnego i niespiesznego życia.

- Faktycznie jest tutaj znacznie wolniej niż 
w Nowym Jorku, trochę ciszej i wszędzie bliżej, 
ale Nowy Sącz pod pewnymi względami też 
zmierza w kierunku Nowego Jorku. Czasami 
myślę, że to dobrze, iż my tutaj, na prowincji 
jesteśmy nieco opóźnieni względem tego mi-
tycznego Zachodu. Dlaczego? Bo zanim dobie-
gniemy do tego ekstremalnego punktu, który 
oni już osiągnęli i są nim zmęczeni, to mamy 
jeszcze czas na refleksję – czy to na pewno do-
bry cel? Coraz popularniejszy na świecie i u nas 
też, jest „slow movement” – czyli świadome 
spowalnianie życia na różnych płaszczyznach.

- Bez przesady, w takich miejscach jak Nowy Sącz 
dotyczy to pewnie tak nielicznej grupy osób, że mo-
żemy ją policzyć na palcach.

- W porządku, ale od czegoś trzeba zacząć. 
Celebrowanie powolnego jedzenia, delekto-
wanie się chwilą zaczęło się od Włoch. Pew-
nie w takim stylu życia sprzyja im klimat, ale 
z drugiej strony w chłodnej Skandynawii pra-
codawcy skracają pracownikom dzień pracy, 
bo zorientowali się, że mniej często oznacza 
lepiej. Wolniej jest solidniej i produktyw-
niej. Dzięki temu ludzie mają czas, by się za-
trzymać, zresetować i później mieć energię 
do działania.

- Osiem godzin pracy dziennie to za dużo?
- Coraz mniej osób pracuje tylko osiem go-

dzin dziennie. Popatrzmy na dwie skrajno-
ści: Japonia, gdzie ludzie zapadają na zawa-
ły i udary mózgu, bo z powodu konkurencji 
nie można iść na urlop, a z drugiej Skandy-
nawia, gdzie skraca się czas pracy, a ekono-
mia i tak daje sobie z tym radę. Właśnie z za-
uważenia konsekwencji tego pośpiechu wziął 
się ruch zachęcający do zwolnienia obrotów, 
bo robienie wielu rzeczy jednocześnie nega-
tywnie odbija się na wszystkim – na zdro-
wiu fizycznym i psychicznym, na relacjach 
międzyludzkich.

- Sądeczanie skarżą się w gabinetach psychologów, 
że są zestresowani, zabiegani, zmęczeni, że tempo 
jest zbyt szybkie?

- Często godzina psychoterapii jest jedyną 
w całym tygodniu, kiedy ktoś się zatrzymu-
je, włącza pauzę i zastanawia nad sobą, swo-
im życiem, nad tym, co warto celebrować, 
a co utrudnia funkcjonowanie i jak to zmie-
niać. Zawody trafiające do psychologa? Bar-
dzo różne. Można zbyt intensywnie pracować 
w każdej dziedzinie. Trafiają też nastolatki za-
gubione w dorastaniu, które samo w sobie jest 
trudne, a w dzisiejszych czasach z różnych 
powodów coraz trudniejsze, zwłaszcza bez 
uważnego, bo zbyt zapracowanego przewod-
nika. Warto zadbać o równowagę pomiędzy 
wysiłkiem a wypoczynkiem, trzeba widzieć 
metę, wyznaczać ją sobie. A to jest możliwe 
dopiero, kiedy się zaakceptuje, że zwolnić jest 

ok. To jest trudne w kulturze pośpiechu, bo 
pracoholizm do niedawna był czymś bardzo 
nobilitującym w pewnych środowiskach. Dziś 
pracoholik to raczej ktoś, kto źle organizuje 
sobie czas, albo jest uzależniony od adrena-
liny. Bo pośpiech ma też swoje plusy, wtedy 
przecież „dużo się dzieje”, jest ta „adrenalin-
ka”, jestem kimś niezastąpionym i nie mam 
czasu przyglądać się problemom, z którymi 
nie wiem, co zrobić. To pułapka. Są takie stare 
powiedzenia: „cmentarze są pełne ludzi nie-
zastąpionych” oraz „problemy same się nie 
rozwiązują”. Ten wybór to kwestia naszej de-
cyzji. Łatwiej jest zadecydować, by robić kilka 
rzeczy na raz, kiedy kulturowo jest to akcep-
towalne, niż podjąć decyzję, że na jeden dzień 
„wyłączam wtyczkę”, realnie wypoczywam, 
robię sobie dzień w piżamie, spędzam go nie-
spiesznie w domu albo idę na rower, czytam 
książkę, przebywam z bliskimi i co w tym naj-
istotniejsze - mam na to swoją wewnętrzną 
zgodę, mimo że takie zachowanie może spo-
tkać się ze społeczną dezaprobatą.

- Coraz więcej osób tak robi?
- Mam nadzieję, że coraz więcej, ale sta-

tystykami nie dysponuję. Ja tak robię, bo wi-
dzę, jakie są konsekwencje niezatrzymania 
się w pędzie. Są ludzie, którzy od lat nie byli 
na urlopie. Jak często go potrzebujemy? Nie 
wiem, każdy człowiek jest oddzielną historią 
– jedni potrzebują urlopu cztery razy w roku, 
inni tylko raz. Każdy zdobywa tę wiedzę do-
świadczalnie, eksperymentując na sobie, naj-
częściej dotykając granicy i czując, że dalej już 
nie można. Są tacy, których podobna reflek-
sja nachodzi dopiero na oddziale kardiolo-
gicznym albo, gdy dziecko traci z nimi kon-
takt, a oni nie rozumieją, co się stało.

- Skoro to takie ważne, to dlaczego nie organizu-
je Pani sądeckich warsztatów powolnego życia?

- Organizuję, choć nie tutaj, ale zapra-
szając ludzi na Saharę. Tam wszystko jest 
inne. Rytm dnia wyznacza przyroda. To 
ważne doświadczenie - przeżyć na własnej 

skórze, że czegoś nie przeskoczysz, bo wła-
śnie jest burza pisakowa, więc trzeba usiąść 
i cierpliwie poczekać aż minie. Tam posiłek 
gotuje się dwie godziny na ognisku, nie ma 
zasięgu telefonu, co jest jednym z najważ-
niejszych elementów odcięcia się od świata 
i zwrócenia ku sobie. Rytmu dnia nie dyk-
tuje zegarek tylko słońce i jego położenie. Bo 
jak jest wysoko, to jest zbyt gorąco, by iść 
i trzeba poczekać. Bywają uczestnicy, którzy 
przez dwa pierwsze dni mają poważny kło-
pot z tym, że nie dostali godzinowej rozpiski 
pobytu, ale to im mija. Tam zegarek nie jest 
potrzebny. Ja akurat zapraszam na pusty-
nię, bo ją uwielbiam i uważam za najlepsze-
go psychoterapeutę na świecie, ale do takiej 
podróży w głąb siebie nie jest potrzebna aż 
Sahara. Jednak w takim ekstremum łatwiej 
osiągnąć stan „odklejenia” od rzeczywisto-
ści. Ale powiem też tak: każdy z nas może o 
swoich wyborach decydować codziennie w 
dziesiątkach sytuacji: idąc czytać dziecku 
książkę na dobranoc zabieram ze sobą telefon 
czy nie? Biorę szybki prysznic czy pozwalam 
sobie na poleżenie w wannie? Idę na ciepły 
obiad czy połykam coś prowadząc samochód 
i rozmawiając przez telefon? Od świadomo-
ści posiadania możliwości wyboru zaczyna 
się szansa na to, by zwolnić. Chcę tu wyraź-
nie podkreślić, że zwolnić nie oznacza lek-
ceważyć obowiązków. Chodzi o równowagę 
i zrozumienie, że nie da się w nieskończo-
ność realizować ważnych zadań bez rege-
neracji, nie ponosząc przy tym często nie-
odwracalnych konsekwencji. Trudno jest 
podjąć taką decyzję czując, że jak zwol-
nię, to coś stracę. Łatwiej, kiedy wiem, że 
to mi służy.

- Do zatrzymania się nie jest potrzebny długi urlop? 
Można się zatrzymać każdego dnia?

- Oczywiście. Najlepiej nie czekając, aż or-
ganizm da nam sygnał, że przeginamy. Sami 
musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 
musimy poczekać na 39-stopniową gorączkę 
i utratę głosu, czy też potrafimy rozpoznać, 
kiedy ciało mówi do nas, że mamy za mało 
snu i robimy za dużo rzeczy na raz.

- Mówi Pani o problemach ludzi z dużych miast, 
menedżerów, pracoholików z wielkich korporacji 
czy o sądeckim Kowalskim?

- Podobne problemy występują wszę-
dzie tam, gdzie obowiązuje kultura pośpie-
chu, a działanie pod wpływem adrenali-
ny uznawane jest za wartość. Gdzie ludzie 
nie zauważają, że z powodu pośpiechu sy-
pie im się zdrowie, relacje z ważnymi dla 
nich ludźmi i ze światem. To tylko kwestia 
proporcji występowania. Ale nie oceniajmy 
tego, bo każdy ma prawo żyć po swojemu. 
Ważne, by decydować świadomie i uczci-
wie wobec siebie i bliskich. Ja zachęcam 
do równowagi, bo tak jest zdrowiej, choć 
często trudniej.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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CYTAT NIE TYLKO TEGO TYGODNIA

REKLAMA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

„(…) Człowiek poświęca swoje zdrowie, by 
zarobić pieniądze. Następnie poświęca 
pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego, 
jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że 
nie cieszy się teraźniejszością. W rezultacie nie 
żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. 
Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym 
umiera, tak naprawdę nie żyjąc (…)”
 Dalajlama

4 listopada, godz. 19., Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu – koncert Be-
aty Rybotyckiej

5 listopada, godz. 19., kawiar-
nia Spóźniony Słowik w No-
wym Sączu – koncert Cherry 
Cat in Italy

6 listopada, godz. 15., Teatr 
Nowy w Nowym Sączu - spek-
takl dla dzieci pt. „Świnki Trzy”

6 listopada, godz. 19., Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu – koncert ze-
społu No Brothers

8-17 listopada, MCK Sokół 
w Nowym Sączu - XXII Sądec-
ki Festiwal Muzyczny Jubilaei 
Cantus

8 listopada, godz. 18., MCK 
Sokół w Nowym Sączu – seans 
filmu Andrzeja Wajdy pt. „Po-
piół i diament”

9 listopada, godz. 10. 
i 12., Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Nowym Sączu – program 
literacki Zbigniewa Walerysia 
„Quo Vadis. Powieść a film”

9 listopada, godz.18., Nowosą-
decka Mała Galeria - Videodan-
ce Dariusza Jarusia w ramach 
XXIV Małego Festiwalu Form 
Artystycznych

11 listopada, godz. 8.30, hotel 
Perła Południa w Rytrze - IV 
Bieg Niepodległości

11 listopada, godz. 10.30, 
dworzec PKP w Nowym Są-
czu – Pociąg wolności w ramach 
projektu Małopolskie Szlaki 
Turystyki Kolejowej

11 listopada, godz. 11-17., 
Miateczko Galicyjskie – festyn 
„Polska jest nasza”, w tym godz. 
14. – wjazd marszałka Piłsud-
skiego

12 listopada, godz. 12., Rynek 
w Grybowie - II Pieszo-Rowero-
wy Rajd Niepodległości

 (AM)
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A może praktykowanie jogi?

REKLAMA

Zwiększa się odporność, spada poziom stresu
O jodze i zaletach jej praktykowania dla 
ciała i ducha, opowiada Kinga Pawłow-
ska, sądecka nauczycielka jogi, na sta-
łe mieszkająca w Rydze.

- Jogę Kundalini praktykuję od 
ponad dziesięciu lat, a wcześniej 
próbowałam też innych rodzajów 
jogi. Od pięciu lat jestem nauczy-
cielką jogi. Jak ją odkryłam? Mie-
dzy dwudziestym a trzydziestym 
rokiem życia miałam ciągłe proble-
my zdrowotne, dlatego szukałam 
czegoś, co może mi pomóc. Pierw-
szy raz na jogę poszłam w Nowym 
Sączu do przedszkola na Milenium, 
gdzie uczyła jej Amerykanka. Nie-
stety ona dość szybko wyjechała 
z Nowego Sącza, ale już wtedy po-
czułam, że to coś dla mnie, coś, co 
może mi pomóc w poprawie zdro-
wia. Teraz ćwiczę lub medytuję co-
dziennie około godziny. Dodatkowo 
cztery-pięć razy w tygodniu uczę 
jogi innych. Oczywiście są dni, kie-
dy nie robię nic. Zazwyczaj dzieje 
się tak, kiedy podróżuję, ale nawet 
wówczas staram się trzymać dyscy-
plinę. Szczerze mówiąc dyscyplina 
w praktykowaniu to moje najwięk-
sze wyzwanie.

Co mi daje joga? Jako największą 
zaletę wymieniłaby to, że od blisko 
ośmiu lat praktycznie nie choruję. 

Oczywiście nie oznacza to, że ludzie 
ćwiczący w ogóle nie chorują.  Na 
pewno jednak dzięki ćwiczeniom 
zwiększa się odporność i spada po-
ziom stresu, czyli częstego czyn-
nika chorobotwórczego. Ale żeby 
osiągnąć taki efekt, potrzeba dys-
cypliny i praktyki kilka dni w tygo-
dniu. Oprócz wspomnianych efek-
tów, dzięki jodze człowiek nabiera 
większego dystansu do życia, ła-
twiej układa swoje priorytety. 

Czy joga jest dla każdego? We-
dług mnie nie dla każdego. Uwa-
żam, że każdy powinien sobie zna-
leźć własną ścieżkę aktywności i nie 
zawsze musi to być joga. Widzę, że 
w Nowym Sączu wielu moich zna-
jomych biega, a nawet uczestniczy 
w maratonach. Każdy rodzaj ruchu 
i aktywności fizycznej jest błogosła-
wieństwem. Najważniejsze, żeby 
znaleźć coś dla siebie, coś, co nam 
sprawia przyjemność i nie musimy 
się do tego zmuszać.

Ludzie często powtarzają, że 
joga dostępna jest dla każdego 
w prosty sposób, więc dlaczego tak 
rzadko sięgamy po proste recep-
ty na poprawę swojego życia? To 
dobre pytanie. Myślę, że po pro-
stu jesteśmy leniwi, boimy się no-
wego, mamy problemy z samody-
scypliną. Często joga przynosi też 
inne zmiany, których się boimy. Na 
przykład nie potrzebujemy więcej 
mięsa, alkoholu, zmieniamy oto-
czenie i znajomych, czujemy po-
trzebę zmiany pracy, bo nagle zda-
jemy sobie sprawę, że praca, którą 
wykonujemy nie jest dla nas. Joga 
jest praktyką wewnętrzną i pracą 
nad sobą. Jeśli ktoś mówi, że joga 
to tylko ćwiczenia fizyczne to mija 
się z prawdą.

NOT. (BO)

Nagle nie 
potrzebujemy 
więcej mięsa, 
alkoholu, 
zmieniamy 
otoczenie 
i znajomych, 
czujemy 
potrzebę zmiany 
pracyKinga Pawłowska podczas zajęć jogi na sądeckim zamku
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Myśli wpływają na ciało

REKLAMA

Pozwól swojemu balonikowi polecieć w górę
Rozmowa z MALWINĄ 
LISZKĄ-PIWOWARCZYK – 
fizjoterapeutką, autorką 
bloga „Fizjoterapia 
holistycznie”

- Fizjoterapia holistycznie? Co to 
znaczy?

- Holistyczne podejście w fi-
zjoterapii to takie wspomaganie 
zdrowia człowieka, w którym bie-
rze się pod uwagę wszystkie sfery 
jego człowieczeństwa - fizyczną, 
psychiczną, emocjonalną, społecz-
ną, a nawet duchową. Nasze myśli 
czy relacje wpływają na nasze cia-
ło i odwrotnie - postawa naszego 
ciała wpływa na nasz sposób my-
ślenia o sobie czy kontakt z oto-
czeniem. To wszystko znajduje od-
zwierciedlenie w naszym zdrowiu 
i samopoczuciu.

- Nie wystarczy zadbać o ciało?
- Ludzie przeżywający długo-

trwały stres, problemy rodzinne, 
kłopoty w pracy czy przebywa-
jący w szkodliwym środowisku, 
prędzej czy później odczuwają to 
w postaci napięcia mięśni, bólu 
głowy, sztywności kręgosłupa, 
spadku odporności czy częstszych 
urazów. Usprawnianie tylko ciała, 
bez ingerowania w przyczyny tych 
dolegliwości, jest zatem działaniem 
krótkofalowym i nieskutecznym. 
Holistyczna fizjoterapia uwzględ-
nia te aspekty podczas diagnozy 
oraz programowania terapii i sta-
ra się pomóc całościowo. 

 
- Pracujemy coraz więcej, często w po-
zycji siedzącej i coraz częściej skarży-
my się na różnego rodzaju dolegliwo-
ści. Bóle kręgosłupa, drętwienie rąk... 
Można im zapobiec?

- Najważniejsza jest tu 
świadomość i systematycz-
ność. Po pierwsze musi-
my wiedzieć, co nam szkodzi 
i jak możemy zastąpić nieprawi-
dłowe nawyki lub warunki pra-
cy. Po drugie powinniśmy te nowe 
zdrowe nawyki powtarzać nawet 

kilka razy dziennie. Należy do nich 
m.in. krótka rozgrzewka stawów 
przed pracą i kontrola prawidło-
wej postawy podczas siedzenia, 
czyli: cofnięcie głowy, ściągnię-
cie łopatek, oparcie lędźwi o opar-
cie krzesła, położenie całych stóp 
na podłodze. Warto zadbać o go-
dzinną przerwę na: krótki spacer, 
kilka łyków wody, pięć głębokich 
wdechów z unoszeniem ramion, 
zamknięcie oczu i uświadomienie 
sobie, co czujemy tu i teraz. I war-
to pamiętać o ergonomii i profi-
laktyce także po pracy - sen, czas 
na ciepły posiłek, rozwój swoich 
pasji, aktywność fizyczna. Prze-
cież do tego, a nie do siedzenia, 
zostaliśmy stworzeni.

- Oczywiście wszyscy wiedzą, że ak-
tywność fizyczna to same korzyści, 
ale... jak się za to zabrać?

- Najlepiej w kilku krokach. 
Na początku warto określić, po 

co mamy to robić i co do tej pory 
stało nam na przeszkodzie? Umysł 
potrafi wszak stworzyć tysiące 
wymówek. Kiedy zaczynamy, 
warto, żeby naszym jedynym ce-
lem było wyrobienie w sobie sys-
tematyczności. Jeśli postawimy 
sobie za cel usunięcie bólu krę-
gosłupa albo poprawę kondycji, 
to po dwóch tygodniach zniechę-
cimy się brakiem efektów, bo bę-
dzie na nie po prostu za wcześnie. 
Ale jeśli przez te dwa tygodnie 
wytrwamy w systematyczności, 
to nasza wiara w siebie wzrośnie. 
Drugi krok to zapytanie siebie, 
jaką aktywność lubimy. Wolimy 
gry zespołowe czy samodziel-
ne ćwiczenia. Pływanie czy ro-
wer? Jogę czy zumbę? Ćwiczenia 
w domu czy na świeżym powie-
trzu? O wiele skuteczniej mo-
tywuje nas dążenie do cze-
goś przyjemnego niż uciekanie 
przed czymś niemiłym i wyrzuty 

sumienia, że znów przesiedzia-
łem popołudnie przy grze czy 
telewizji.
- Mamy już cel i motywację. Co dalej? 
Od czego zacząć, gdy przerwa w ćwi-
czeniach była dość długa?

- Powrót do aktywności po 
przerwie też warto podzielić 
na etapy. Najpierw trzeba zro-
bić przestrzeń: kiedy wprowa-
dzamy zmiany, zawsze musimy 
sobie uświadomić, że coś stra-
cimy. Chcemy wyrobić nawyk 
systematycznej aktywności, więc 
będziemy musieli zrezygnować 
z czegoś innego, co do tej pory 
robiliśmy w tym czasie. To bu-
dzi opór i może powodować, że 
przegramy w walce z naszym no-
wym postanowieniem. Dlatego 
warto określić stałą porę na ak-
tywność fizyczną - tak powsta-
je samodyscyplina i nie musimy 
się już tak zmuszać. Po drugie 
wymagajmy mniej. Przez pierw-
szy miesiąc warto podzielić swo-
je wymagania przez pół. Jeśli po-
stanowiłeś ćwiczyć codziennie, 
bądź zadowolony, że poćwiczy-
łeś co drugi dzień. Jeśli plano-
wałeś biegać przez pół godziny, 
uciesz się, że znalazłeś czas i siły 
na 15 minut. Znajdź swoją rów-
nowagę, a na podniesienie po-
przeczki zawsze przyjdzie czas, 
kiedy aktywność fizyczna wejdzie 
ci w krew. Wreszcie bądź dla sie-
bie wyrozumiały i nagradzaj się. 
Jeśli znów odpuściłeś, nie szukaj 
kary i nie rezygnuj z aktywności. 
Zapytaj siebie, czego potrzebujesz 
i postaraj się to zmienić następ-
nym razem. A jeśli nie odpuści-
łeś - zrób dla siebie coś dobre-
go – zafunduj sobie aromatyczną 
kąpiel, seans filmowy czy budyń 
czekoladowy.

- Czyli nie katujemy się w celu poprawy 
kondycji, tylko cieszymy się nawet z ma-
łej aktywności za to z miłością do siebie?

- Zdecydowanie. Moim zda-
niem to o wiele skuteczniejszy spo-
sób na wytrwanie w postanowie-
niu. Zresztą nie tylko moim, bo tak 
twierdzą psychologowie. Traktujmy 
siebie tak, jak potraktowalibyśmy 

przyjaciela. Przecież nie będzie-
my mu wyrzucać: „jesteś bezna-
dziejny”, „zawsze zawodzisz”, bo 
to odbiera, a nie dodaje chęci do 
działania. Lepiej powiedzieć sobie: 
„wierzę w ciebie i chce być dla cie-
bie wsparciem”. I za takie podejście 
do siebie nasz organizm na pewno 
pozytywnie się nam odwdzięczy.

- Aktywność fizyczna to jedno, ale zba-
wienny może być też masaż?

- Tak, masaż ma bardzo po-
zytywny wpływ na nasze zdro-
wie psychofizyczne. Działa zarów-
no profilaktycznie, zapobiegając 
przemęczeniu czy przeciążeniu, jak 
i leczniczo -uśmierzając ból i przy-
spieszając regenerację organizmu. 
Ale przede wszystkim pozwala na 
zwolnienie tempa, skupienie się na 
sobie i bierną relaksację.  

- Masz swój sposób - jak przeżyć jesień 
w dobrej formie fizycznej i psychicznej? 

- Odpuszczać. Z roku na rok 
życie coraz bardziej uczy mnie, 
że nie wszystko, co byśmy chcie-
li osiągnąć, zrobić, mieć, jest nam 
potrzebne do szczęścia, o równo-
wadze psychofizycznej nie wspo-
minając. Kiedy aura na zewnątrz 
dołuje, dzień coraz krótszy, 
promieni słonecznych za mało, 
a obowiązków w pracy i w domu 
wcale nie ubywa, warto się za-
trzymać i wsłuchać, czego po-
trzebuje teraz moje ciało. Ja to 
nazywam „Strategią Latającego 
Balona”. Im cięższy się staje, tym 
trudniej mu lecieć, dlatego trzeba 
zrzucać kolejne worki z piaskiem. 
Te worki to nasze ambitne plany, 
zobowiązania, a nawet codzienne 
obowiązki. Czasami lepiej pójść 
wcześniej spać niż zmuszać się do 
ćwiczeń o godz. 21. Czasami lepiej 
zjeść tego fast fooda, zamiast silić 
się w kuchni na zdrowe danie, do 
którego trzeba wcześniej zrobić 
zdrowe zakupy i znaleźć zdrowe 
przepisy. Czasami lepiej nie robić 
nic, bo kiedy mamy odpocząć, jak 
nie teraz, jesienią, gdy nasz orga-
nizm o to prosi. Zaufajmy mu. Za-
ufajmy sobie.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Naszej Redakcyjnej Koleżance 
Dorocie Zając-Legutko 

serdeczne gratulacje 
z okazji narodzin 
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W zdrowym ciele, zdrowy duch!

REKLAMA

Nawet Jezus cieszył się swoim ciałem
Rozwój ciała jest sprzeczny z chrześcijańską du-
chowością? Wręcz przeciwnie! - Jeśli nie zadbam o 
moje ciało, to lekceważę całego mnie. Zaniedbane 
ciało to zaniedbany człowiek – przekonuje ks. Ma-
rek Dziewiecki. Ruch na świeżym powietrzu, ak-
tywność fizyczna to najlepszy sposób na uwolnie-
nie się od codziennego stresu i rozwój duchowy.

Ks. Marek Dziewiecki jest doktorem psy-
chologii i doświadczonym duszpasterzem, 
ale też aktywnym kolarzem szosowym. 
W audiobooku „Koniec wymówek! Trenuj 
z Jezusem ciało i ducha”, który ukazał się 
nakładem wydawnictwa RTCK, dowodzi, że 
mądre dbanie o ciało przekłada się na popra-
wę życia człowieka. 

- Ruch na świeżym powietrzu i wy-
siłek fizyczny pomaga nam nie tylko 
w utrzymaniu sprawności fizycznej 
i zdrowia cielesnego, lecz także wpływa 
na dobre samopoczucie i zdrowie psy-
chiczne – przekonuje ks. Dziewiecki. - Ak-
tywność fizyczna aż do zmęczenia pomaga 
w rozsądny sposób rozładować napięcia 
emocjonalne, a także uwalniać się ze stre-
su i nadmiernego skupiania się na sobie 
samym. Pomaga też pokonywać lenistwo 
ducha. Staje się świetną szkołą charak-
teru. Hartuje ducha. Umacnia wolność 
i stanowczość. Przynosi pewność sie-
bie i radość życia. Prowadzi do sytuacji, 
w której człowiek staje się silniejszy od 
swojego ciała - od jego nacisków czy 
ograniczeń. Dzięki różnym formom ak-
tywności sportowej i wysiłku fizycznego 
unikamy stanów ciągłego przemęczenia, 
rozdrażnienia, braku koncentracji, znie-
chęcenia – twierdzi ks. Dziewiecki.

Czy trzeba innych argumentów, aby skoń-
czyć z wymówkami i postawić na aktywność 
fizyczną? Jeśli wymienione korzyści z ruchu 
to za mało, można posłuchać argumentów 
czysto religijnych. Ks. Dziewiecki przekonu-
je bowiem, że dbanie o ciało jest wręcz obo-
wiązkiem chrześcijanina. A najlepszym wzo-
rem powinien być sam Jezus.

- Pan Jezus cieszył się swoim ciałem. Nie 
tylko się nim świetnie posługiwał dla dobra 
ludzi, ale się tym ciałem cieszył i o to cia-
ło dbał. Jezus był okazem zdrowia, był wy-
sportowany. Przemieszczał się z miejsco-
wości do miejscowości, wszędzie pieszo, 
w upale. Mówił właściwie całymi dnia-
mi bez mikrofonu i jeszcze tak, że ludzie 
sami twierdzili, że mówi z mocą – twierdzi 
ks. Dziewiecki.

Jezus, który po głodzeniu i biczowaniu 
niósł belkę krzyżową długą drogą na górę 
swojego przeznaczenia, musiał mieć świetną 
kondycję fizyczną. To powinien być mocny 
argument dla każdego chrześcijanina, któ-
ry na razie znajduje dziesiątki wymówek, by 
rozpoczęcie treningów odłożyć na bliżej nie-
określone „jutro”. 

- Tak układaj swoje życie, żebyś dbał 
o wysportowane ciało i o pogłębionego du-
cha. Skoro Bóg przyjął ciało, to jest to osta-
teczny i definitywny argument, że jest to coś 
bardzo cennego, o co należy dbać – apeluje 
ks. Marek Dziewiecki.

(RED)

Aktywność fizyczna aż 
do zmęczenia pomaga 
w rozsądny sposób 
rozładować napięcia 
emocjonalne, a także 
uwalniać się ze stresu 
i nadmiernego skupiania 
się na sobie samym. 
Pomaga też pokonywać 
lenistwo ducha. Staje 
się świetną szkołą 
charakteru.

Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. 
Krynicy z działką 15 ar- cena 360 tys. 
Tel.602-607-794
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny 
zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 
zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny 

zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. 
Cena 1300 zł. Tel. 791386513.

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie 
prywatnych mieszkań,domów oraz 
przedszkoli,biur i restauracji. 
tel. 609 769 639, 668 522 954
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Rozmowa z profesorem 
BOGUSŁAWEM KOŁCZEM

- Jest Pan uzależniony?
- Trochę jestem. Kino w naszych 

czasach pochłania każdego. Mnie tak-
że - już dziś jak narkotyk. Walczy 
u mnie z książką i trzecią rywalką, 
którą jest dydaktyka. Stara się wy-
rzucić te dwie miłości z mojego życia, 
ale najczęściej tworzą razem trójkąt, 
z którym próbuję żyć zgodnie i chło-
nąć szczęście.

- Film, kino może być lekarstwem na 
codzienne problemy, okazją do zatrzy-
mania się i w końcu do oderwania od 
rzeczywistości?

- Uważam, że tak. Tak jak książka 
i sztuka, filmy również mogą uleczyć. 
Arteterapia, biblioterapia, filmotera-
pia - umiejętnie aplikowane potrafią 
działać cuda. Przed świętami, feriami 
czy wakacjami zawsze życzę uczniom 
miłych lektur i magicznych seansów. 
Kuszę światem sali kinowej i światem 
domowych chwil z filmem. Sam od 
zawsze marzę o namiastce prawdzi-
wego kina w domu, z dużym ekra-
nem, wygodnymi fotelami, absolut-
nym wyciszeniem i zaciemnieniem. 
Z braku miejsca muszę stworzyć sobie 
jednak warunki do kinowej izolacji w 
jednym z pokojów. Chodząc do kina 
staram się unikać tłumów. Współ-
czesny styl odbioru, z hałaśliwymi 
rozmowami sąsiadów, szeleszcze-
niem popcornu i plastikowych bute-
lek jest zbyt dużym wyzwaniem i od-
biera połowę radości z filmu. Staram 
się zawsze odizolować od sąsiadów i 
oglądać we własnej niszy. Przychodzę 
w różnym nastroju, czasem z głową 
pełną problemów i stresów, film wy-
łącza mnie na dwie godziny ze świata.

- Tegoroczna jesień obfituje w nowości, w 
zasadzie premiera goni premierę. Które fil-
my zrobiły na Panu szczególne wrażenie?

- Kilka miesięcy temu pochłonę-
ła mnie „Nienawistna ósemka” Ta-
rantino, z zainteresowaniem obej-
rzałem „Dzień matki”, także mistrza 
gatunku, nieodżałowanego Garry'ego 
Marshalla. Z żenadą patrzyłem na 
ulubionego przeze mnie Roberta De 
Niro w komedii „Co ty wiesz o swo-
im dziadku” (reż. Dan Mazer). Zali-
czyłem również, z obowiązku, najgło-
śniejsze premiery ostatnich tygodni: 
„Ostatnią rodzinę” Jana P. Matu-
szyńskiego, „Smoleńsk” Antoniego 
Krauze i „Wołyń” Wojciecha Sma-
rzowskiego. Rodzinę Beksińskich po-
kazano w oryginalny warsztatowo 
sposób, z pięknymi wizualnie i fabu-
larnie scenami integracji i dezintegra-
cji jej członków. Podobne kino staje 
mi się z wiekiem bliższe i potrzeb-
ne, choć nie w każdym momencie 
i nie w każdym stanie psychicznym. 

„Smoleńsk” oglądałem ze wstydem: 
bolesny temat, przeżywany na po-
wrót, przybrany został w nachal-
ne tezy i kiepskie aktorstwo. „Wo-
łyń” szarpnął me trzewia, miejscami 
zbyt bolał. Zostawił wstrząs, protest 
przeciw późno ujawnianej prawdzie 
i długiemu milczeniu, protest prze-
ciw dalszym manipulacjom wobec 
prawdy, chaos myśli, niedosyt. Kolej-
ny raz żadnego z tych trzech filmów 
nie chciałbym obejrzeć. Podziałały na 
mnie jak antyczne katharsis. Litość 
i trwoga długo jeszcze wychodziły ze 
mnie po opuszczeniu sali. Oczyściły 
na przyszłość.

- Legenda głosi, że jest Pan posiadaczem 
jednej z najbogatszych prywatnych filmo-
wych kolekcji w Polsce.

- Tego nie wiem, ale przez kilkana-
ście lat zebrałem ponad 10 tysięcy płyt 
DVD z filmami wszelkich gatunków. 
Po płytkach dołączanych do gazet, 
zacząłem kupować pierwsze ambit-
ne filmy wydawane osobno. Po paru 
latach uzupełniałem kolekcję z myślą 
o sobie i o swoich uczniach, dodając 
adaptacje literatury, klasykę - dziś już 
niedostępną, kiedyś bardzo drogą, li-
cytowaną na aukcjach, sprowadzaną 
z zagranicy, kupowaną w czasie mo-
ich podróży, także w Rosji czy w Los 
Angeles - centrum światowego kina. 
Do filmów fabularnych dochodzi-
ły dokumenty, filmy przyrodnicze, 
przewodniki. Nie toleruję pirackich 
kopii, sam ich także nie ściągam i nie 
potrafię ściągać z żadnych źródeł, nie 
wyobrażam sobie również oglądania 
filmu z komputera czy telefonu, blisko 
monitora, na małym i czasem zacina-
jącym się - jak w obracającym kółecz-
ku - ekranie. Zgromadzone do dzi-
siaj filmy zajmują w moich pokojach 

wszystkie półki, regały, szuflady, leżą 
w stosach i stertach, układane chro-
nologicznie, tematycznie, gatunko-
wo. Co tydzień i miesiąc przybywa 
ich kilkanaście lub więcej. Są także 
i osobne sterty, które czekają w ko-
lejce do obejrzenia. Największe moje 
marzenie to komfort czasowy, by za-
głębiać się do woli w to, co kupuję, 
świat wielkich mistrzów, tematów, 
obrazów. Filmy jeszcze nieoglądane 
czasem ustępują tym, które oglądam 
ponownie. Przygotowuję zajęcia dla 
uczniów czy studentów (omawiałem 
filmy o szkole dla psychologów i pe-
dagogów), oglądam czasem z bliskimi 
czy znajomymi, to co już sam kiedyś 
widziałem, częściej jednak wybieram 
seans samotny: absolutny komfort, 
zaciemnienie, maksymalnie duży 
telewizor, kilka odtwarzaczy DVD 
i Blu-ray, wygodny fotel, ustawio-
ny głos. Reszta należy do kina. Wśród 
ostatnich repertuarowych olśnień 
pamiętam „Body/Ciało” Małgorza-
ty Szumowskiej i „Motyl Still Alice” 
z oscarową Julianne Moore, rozryw-
kowe „Last Vegas” z aktorską czwór-
ką Douglas, De Niro, Freeman, Kli-
ne, wizualnie genialne „Ex Machina” 
Alexa Garlanda (z elektryzującą Ali-
cią Vikander) czy „Szybcy i wście-
kli 7”, w których kaskaderskie sceny 
w Dubaju nie znajdują równych do-
tychczas w kinie.

- Rozpoczął się listopad, dla wielu najgor-
szy i najsmutniejszy miesiąc roku.

- Na codzienną chandrę i jesien-
ny deszcz aplikuję sobie zawsze kla-
sykę: „Casablanca”, „Doktor Żywa-
go”, filmy z Audrey Hepburn, Marilyn 
Monroe, Spencerem Tracy, Hum-
phreyem Bogartem, „Północ – pół-
nocny zachód” Alfreda Hitchcocka, 
„Forrest Gump” Roberta Zemecki-
sa i „Rain Man” Barry'ego Levinso-
na. Także wszystkie obrazy Quenti-
na Tarantino (groza z przymrużeniem 
oka), komedie z Adamem Sandlerem 
i Jennifer Aniston z „Żoną na niby” 
na czele, komedie z Jackiem Nichol-
sonem (poza obowiązkowym i nie-
co poważniejszym „Lotem nad ku-
kułczym gniazdem”- „Lepiej być nie 
może”, „Choć goni nas czas” czy 
„Schmidt”, które mogę oglądać bez 
końca). Wszystko, czego dotknę-
ła Meryl Streep z najukochańszymi: 
„Mamma mia”, „Diabeł ubiera się 
u Prady”, „Dwoje do poprawki”, ko-
medie romantyczne z Meg Ryan i San-
drą Bullock. Wśród leków na samo zło 
mam pod ręką filmy z Georgem Clo-
oneyem: „Spadkobiercy” i „W chmu-
rach” oraz nieśmiertelne dla mnie 

westerny z największym moim ido-
lem, oblepiającym wszystkie domo-
we półki od czasów magicznej podró-
ży przez Dziki Zachód i Monument 
Valley – Johnem Waynem (film „Po-
szukiwacze”, a zwłaszcza „Rio Bra-
vo” i „El Dorado” polecam absolut-
nie wszystkim). Z polskich komedii 
bez końca oddaję się filmom Machul-
skiego, Chęcińskiego, Chmielewskie-
go i Barei. Z ostatnich zaśmiewam się 
zawsze na „Francuskim numerze” 
Roberta Wichrowskiego i „Last Mi-
nute” Patryka Vegi. W różnych na-
strojach, dla wyciszenia i zachwytu 
duszy oddaję się filmom przyrodni-
czym na czele z serią dokumentów 
BBC: „Najpiękniejsze miejsca świa-
ta”, „Największe cuda przyrody”, 
„Najpiękniejsze zjawiska przyrody” 
i fenomenalnie zrealizowanym cy-
klem „Planeta Ziemia”. Lubię oglą-
dać także serię programów podróż-
niczych „Boso” zrealizowanych przez 
Wojciecha Cejrowskiego. Niezależnie 
od stanu ducha i pogody uwielbiam 
kolejne odcinki polskiego „Rancza” - 
przyzwoicie zrealizowanego serialu z 
inteligentnym scenariuszem, komen-
tującym trafnie polską rzeczywistość: 
polityczną, społeczną, obyczajową 
i szkolną.

A dzisiaj konkretnie? Gdy tylko 
zapomnę o obowiązkach w pracy, 
o czekających do napisania spra-
wozdaniach, korektach, artykułach 
i książkach, moja dusza cieszy się już 
na święta. A wraz z nimi wyjątkowe 
seanse: rodzaj filmów, które znam 
i powtarzam przez kilka tygodni co 
rok. Oświetlony dodatkową magią 
pokój, dźwięki kolęd dochodzące 
zewsząd i kilkanaście wersji „Opo-
wieści wigilijnej” Karola Dickensa, 
„To wspaniałe życie” Franka Capry, 
„Gospoda świąteczna” z pierwszym 
„White Christmas” Binga Crosby'ego, 
„Wesołych  świąt” Johna Whitesel-
la. Ale też nieodzowne komedie USA 
„Pretty Woman”, „Notting Hill”, 
„Holiday” i brytyjska „To właśnie mi-
łość”, oraz polskie „Noc świętego Mi-
kołaja” Janusza Kondratiuka, „Żurek” 
Ryszarda Brylskiego i urocze „Listy do 
M.” Mitji Okorna. Wybrana kolekcja 
filmów świątecznych na DVD wzbo-
gaci się za tydzień o komedię ame-
rykańską „Kochajmy się od święta” 
w reż. Jessie Nelson, z Amandą Sey-
fried i Diane Keaton, która wzruszała 
świat w kinach przed rokiem. A kil-
ka dni temu dotarła do mnie wyda-
na na DVD świetna seria „Opowieści 
weekendowych” Krzysztofa Zanus-
siego z lat 1996-2000.

ROZMAWIAŁ: (COMP)

Kinoterapia jesienna
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Filmy na półkach, regałach, w szufladach i na podłodze
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Gdy zamykamy oczy i zasypiamy

REKLAMA

LIMANOWA  ul. J. Pawła II 16  I  NOWY SĄCZ  ul. Lwowska 80, ul. Gorzkowska 32, ul. Wałowa 1

Czuję się emocjonalnie związany z Sądecczyzną 
Rozmowa z reżyserem, 
MARIUSZEM PALEJEM

W dzieciństwie biegał po uliczkach i zakamar-
kach Starego Sącza, chodził po górach Beski-
du Sądeckiego, pływał kajakiem po Dunajcu. 
Fotografował Beskid Sądecki, Wyspowy, Niski, 
Pieniny. Teraz wspomnienia z rodzinnych stron 
przeniósł na ekran. Obejrzymy je w familijnym 
filmie pt. „Za niebieskimi drzwiami”, którego 
premiera już w najbliższy piątek (4 listopada). 

- Rodzina Pana ojca pochodziła ze Starego Są-
cza. Pan jednak urodził się już w Krakowie. Czę-
sto jednak w dzieciństwie bywał Pan w naszych 
stronach.

- Mojego tatę poznałem bardzo późno, 
bo w wieku pięciu lat. Ten moment wza-
jemnego poznania, to była moja pierwsza 
wizyta w Starym Sączu. Od tej pory bar-
dzo często tu przyjeżdżałem. Na Dunajcu 
łowiłem z dziadkiem ryby, z tatą pływałem 
na kajakach. Ojciec często zabierał mnie 
w góry. Byłem mały, więc się nie bałem, ale 
z perspektywy czasu rozumiem przeraże-
nie mojej matki. Cóż, ojcowie robią czasem 
różne nierozważne rzeczy, by z chłopców 
zrobić mężczyzn. Niestety te nasze spotka-
nia nie trwały długo. Nieszczęśliwy wypa-
dek sprawił, że Pieniny, które tak bardzo 
kochał ojciec, były końcem jego podróży. 
Straciłem go, zanim zdążyłem dorosnąć. 
Dlatego m.in. czuję się związany emocjo-
nalnie z Sądecczyzną, ale to jedyny zwią-
zek jaki mi pozostał. Moi bliscy z tych stron 
już nie żyją. 

- Z brakiem ojca, podobnie jak Pan, musi zmie-
rzyć się 11-letni Łukasz, główny bohater filmu.

- Istotnie, Łukasz boryka się z deficy-
tem wynikającym z braku ojca. Ten wą-
tek zwrócił moją uwagę w książce Marcina 
Szczygielskiego, na podstawie której po-
wstał scenariusz. To bardzo współczesny 

problem. Mój bohater, jak ja niegdyś, mi-
tologizuje utraconego tatę. 

- A w których momentach filmu widzowie od-
najdą wątki sądeckie? 

- Zobaczą Państwo sentyment. Nigdy 
nie zapomnę malowniczego ryneczku tego 
urokliwego miasteczka, jakim jest Stary 
Sącz. Nie ma drugiego podobnego. Dookoła 

piękne podcieniowe domki, a sam plac 
Rynku pokryty kocimi łbami z kamieni 
z Dunajca. W bocznej uliczce równie ma-
lowniczy Klasztor Klarysek…

Zobaczycie Państwo miłość do starych 
miast, takich jak Kraków, Nowy i Stary 
Sącz. Zobaczycie zamiłowanie do przyro-
dy i jej krajobrazu. Muszę zaznaczyć, że 
do filmu doprowadziła mnie fotografia. 

Pierwsze zdjęcia robiłem w Beskidzie Są-
deckim, Wyspowym, Niskim i w Pieninach. 
Fotografowałem Bacówki, kapliczki, drew-
niane kościółki…

Po rodzicach odziedziczyłem miłość do 
gór. Jako nastolatek, a później student, cią-
gle się w nie zapuszczałem. Sądecczyzna 
była dla mnie naturalnym kierunkiem tych 
eskapad. Kiedy tworzyłem rzeczywistość 
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„Za niebieskimi drzwiami”, pomyślałem, 
aby baśniową rzeczywistość osadzić wła-
śnie w górach. Wymyśliłem prosty trick, 
że realność jest na nizinach, a po prze-
kroczeniu magicznego portalu przenosi-
my się w góry. Każdy, kto je kocha, wie, 
jaką emanują one magią. Jaki oddech daje 
górski krajobraz. Jaką magię tworzy tyl-
ko samo światło kładące się między kolej-
nymi łańcuchami, układającymi się jeden 
za drugim. 

I jak pięknie wygląda tworząca się nie-
zwykła perspektywa powietrzna. 

Bądź co bądź bohater filmu to trochę 
mały ja, chodzący z otwartymi szeroko 
oczami po Rynku w Sączu i po okolicz-
nych lasach.

- Inspiracją do stworzenia tajemniczego domu, 
w którym w filmie mieszka ekscentryczna ciot-
ka chłopca, była dziecięca wizja starosądeckie-
go domu Pana babci. Jak go Pan zapamiętał?

- Pamiętam tę tajemnicę i potajemne 
wymykanie się na strych w poszukiwaniu 
skarbów. Mam nadzieję, że ciągle są gdzieś 
takie strychy, pełne zakurzonych szparga-
łów. Tak naprawdę połączyłem wizje dwóch 
domów: babci Marii i jej siostry Róży, 

obydwa z ulicy Zjednoczenia w Starym Są-
czu. Trzeszcząca podłoga i charakterystycz-
ny zapach tworzą magię, której dzieci w 
blokach ani nowych apartamentowcach ni-
gdy nie doświadczą. Trofea na ścianach, ta-
jemnica starych przedmiotów i trzask pieca 
z fajerami, w którym pali się węglem. Oczy-
wiście moje wspomnienie w filmie urasta 
do hiperboli, dom w filmie jest dużo więk-
szy niż domy dwóch sióstr. Ale jak byłem 
mały, wydawały mi się naprawdę ogromne.

- Gdzie kręcono zdjęcia do filmu? Gdyby 
gdzieś na Sądecczyźnie, zapewne byśmy o tym 
wiedzieli…

- Film kręciliśmy na Dolnym Śląsku - 
Karkonoszach i Górach Stołowych. Stało 
się tak dlatego, że otrzymaliśmy wspar-
cie finansowe od tamtejszego funduszu 
filmowego. Coraz więcej regionów i miast 
tworzy swoje fundusze filmowe. Aby my-
śleć poważnie o przyciągnięciu filmow-
ców, trzeba wspierać produkcje filmowe. 
To dobra inwestycja. Po pierwsze dlate-
go, że region czy miasto zostaje koprodu-
centem filmu i czerpie zyski z jego dys-
trybucji. Z czasem pieniądze się zwracają, 
a skumulowane zyski są przeznaczane na 

kolejne produkcje. Ale jest druga, waż-
niejsza korzyść. Taki film jest sposobem na 
pokazanie walorów regionu szerokiej pu-
bliczności i przyciągnięcie turystów. Warto 
pamiętać, że Lisbona zawdzięcza swój bum 
turystyczny filmowi Wendersa pt. „Lisbon 
story”. A Kraków rozpoczął swój między-
narodowy sukces turystyczny po filmie 
Spielberga pt. „Lista Schindlera”. Nigdy 
dość reklamy regionu. Więc warto się po-
kazywać, szczególnie kiedy ma się tak wie-
le do zaproponowania w dziedzinie tury-
styki. Miło patrzeć, jak na przestrzeni lat 
infrastruktura turystyczna się unowocze-
śniła i rozwinęła.

- Na pewno wraca Pan w rodzinne strony. U nas 
też zauważa Pan zmiany? 

- Jak najbardziej, wracam wakacyjnie. 
Poprzednie ferie zimowe spędziłem z ro-
dziną w Krynicy. Trochę ubolewam, że 
brakowało śniegu. Ale na szczęście udało 
się troszkę pozjeżdżać z Jaworzyny. Rok 
wcześniej byliśmy na Wielkanoc w Szczaw-
nicy. Zmiany, o tak, na lepsze. Miło patrzeć 
jak te miejsca się rewitalizują, dostają no-
wej energii. Mam niespełnione marzenie 
o drewnianym domku gdzieś w Beskidzie.

- W Pana filmie występuje Ewa Błaszczyk. Nie-
przypadkowo. Część dochodów ze sprzedaży bi-
letów zostanie przekazana jej Fundacji „Akogo?“.

- Ewa Błaszczyk jest aniołem. A każ-
dy chce przebywać z ciepłym pełnym mi-
łości aniołem. Po drugie bardzo cenię ją 
jako aktorkę. Po trzecie dotykamy tema-
tu śpiączki. Nie wyobrażam sobie takiego 
filmu bez udziału Ewy Błaszczyk. Nikt nie 
poświęcił temu tematowi tyle czasu i emo-
cji co ona. Nasz film, jako kino familijne, 
jest sposobem na spędzenie czasu dla ca-
łych rodzin. Fajnie jest spędzić miło czas 
i zarazem zrobić coś dobrego. Dlatego 

każdy widz naszego filmu wesprze funda-
cję „Akogo?”. Wesprze fundację, która jest 
sprawcą przebudzenia wielu dzieci. 

- Wracając do wątku sądeckiego, powiedział 
Pan kiedyś: „Stary Sącz mieni się, jak gotowa 
scenografia do filmu”. Ma Pan zamiar kiedyś tu 
wrócić i nakręcić film kostiumowy. O czym by-
łaby ta historia? 

- Przygotowuję kolejny film, również 
dla dzieci pt. „Czakram Mocy”. Akcja roz-
grywać się będzie w dwóch światach, re-
alnym i nierealnym. Realna rzeczywistość 
to Kraków. Bohater przenosi się w wyni-
ku perypetii do magicznej krainy Sotis. 
Chciałbym, aby granie Beskidów, prze-
łom Dunajca, odegrały rolę magicznej kra-
iny, przez którą wędruje chłopiec wraz ze 
swoim przyjacielem smokiem. A siedzibą 
okrutnej wiedźmy, z którą przyjdzie mu 
walczyć, byłby zamek w Niedzicy.

- Może zatem udałoby się zorganizować jakiś 
specjalny pokaz dla Sądeczan? Co Pan na to? 

- Z przyjemnością. Publiczność w ta-
kich miejscach jak Nowy Sącz jest wspa-
niała i najcieplej przyjmuje swoich gości. 

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

Mariusz Palej: Film „Za niebieskimi drzwiami” jest adaptacją książki Marci-
na Szczygielskiego. Opowieść zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim 
wszystko, co kochają dzieci - ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi 
przyjaciele - magiczne, kolorowe ptaki. Opowiada o tym, co się dzieje, gdy za-
mykamy oczy i zasypiamy. Magiczne drzwi prowadzą do świata we śnie. Tak 
realnego, że można w nim zamieszkać, tak ekscytującego, że chce się go po-
znawać i tak tajemniczego, że można się go bać… To historia chłopca, który wal-
czy o to, co uważa za słuszne. Miłość do matki  (w roli matki Magdalena Nieć) 
jest tym, co go wzmacnia i daje wiarę w siebie i siłę. To jest film o sile miłości.
W filmie występują m.in. Ewa Błaszczyk, Magdalena Nieć, Teresa Lipowska, 
Adam Ferency, Michał Żebrowski. 

Mariusz Palej – urodził się 15 stycznia 
1970 r. w Krakowie. Jest absolwen-
tem Studium Fotografii w Warszawie, 
Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTViT). 
Operator i reżyser filmowy, realizator 
krótkich form filmowych, wideokli-
pów i reklam. Jego debiutem fabu-
larnym jest film pt.: „Za niebieski-
mi drzwiami”.
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Władca, który był ciągle zestresowany

Od samobiczowania do rozpusty
Założyciel Nowego Sącza – jak wnioskować moż-
na z historycznych przekazów – nie był czło-
wiekiem wyluzowanym czy choćby tylko zdy-
stansowanym. Miotały nim liczne sprzeczności, 
a gdyby trafił na kozetkę naszej dyżurnej psy-
cholog Anny Kądziołki, mogłaby go śmiało po-
dejrzewać o psychozę maniakalno-depresyjną 
albo neurastenię. Jeśli mawia się, że był ojcem 
Nowego Sącza, to warto dodać, że był również 
ojcem licznego potomstwa z nieprawego łoża. 
Czy Wacław II bym monarchą przepracowanym, 
miał za dużo problemów na koronowanej głowie? 
A może po prostu powinien wziąć urlop od królew-
skich obowiązków i wyskoczyć gdzieś na królewski 
urlop bez ochroniarzy. Jerzy Leśniak w przededniu 
724. urodzin miasta kreśli portret jego założyciela.

***
Wacław II z pewnością był człowiekiem 

pełnym sprzeczności. Wybitnie inteligent-
ny, o nieprzeciętnych zdolnościach, ogrom-
nych ambicjach i zarazem bezwzględny 
w polityce. Pobożny aż do fanatyzmu, po-
dejrzliwy, miewał na przemian napady wście-
kłości i melancholii, popadał w filozoficzną 
zadumę i w jawną rozpustę. Słuchał kilku-
nastu mszy dziennie, odmawiał z duchowny-
mi godziny kanoniczne i marzył o pójściu do 
klasztoru (golił nawet głowę jak mnich), ale 
jednocześnie nie mógł żyć bez kobiet. Okrut-
ny i wspaniałomyślny, odrażający i sympa-
tyczny zarazem. Fizycznie słaby (nie znosił 
podróży), ponoć urodziwy, chciał wzoro-
wać się na postaci Aleksandra Wielkiego i sta-
le miotał się między ambicją, która kazała mu 
rozszerzać granice panowania, a świadomo-
ścią przemijania, prowadzącą raz do ascezy i 
ostrego biczowania, to znów do orgii. Według 
kronikarza Ottokara Styryjskiego miał sta-
do kochanek i liczne potomstwo nieślubne.

Wacław II prawdopodobnie w Nowym Są-
czu – ani nawet w okolicy - nigdy nie był. Gdy 
podpisywał dokument lokacyjny miał 21 lat, 
a gdy przywdział potem koronę polską – 29. 

Jako jedyny ze słowiańskich władców tra-
fił na karty „Boskiej komedii” Dantego Ali-
gheri, który w tych oto słowach przeciwsta-
wił ojcu syna:

Otokar imię miał, a jego sława
blask i po zgonie na mogiłę rzuci; 
ileż on lepszy od syna, Wacława, 
co się rozpustę w sprośnej kalał chuci!
 (Czyściec, VII, 115–118)

Dał się poznać jako miłośnik poezji rycer-
skiej, a podobno nawet autor wierszy. Zorga-
nizował w Pradze wspaniały dwór, przyciąga-
jąc nań luminarzy nauki i kultury i zjednując 
do współpracy wykształconych ludzi. Podjął 
próbę założenia uniwersytetu, na co zabra-
kło mu już czasu.

***
Król Wacław II cieszył się w Polsce kiepską 

sławą, ale dla sądeczan pozostanie na wieki oj-
cem miasta. A ojca, jaki by nie był, należy sza-
nować, tym bardziej, że Nowy Sącz jest jedy-
nym miastem Królestwa Polskiego, któremu 
Wacławowa kancelaria na Wawelu wystawi-
ła przywilej lokacyjny.

Założył zaś (…) król Czech i Polski Wa-
cław miasto Nowy Sącz położone na pograni-
czu Węgier, na miejscu należącej do biskup-
stwa krakowskiego wsi Kamienicy. Bowiem 
w czasie pobytu w Polsce zwrócił uwagę na 
położenie miejscowości, która zajmując wy-
niosłe wzgórze, była otoczona z obydwu stron 

dwiema rzekami, Dunajcem i Białą (Kamie-
nicą), i wydawała się bardzo odpowiednia do 
wzniesienia przyszłego miasta.

Z księgi IV „Roczników” 
Jana Długosza

Metrykę Nowego Sącza król wystawił 
w Krakowie 8 listopada 1292 r. podczas drugie-
go, równie krótkiego jak rok wcześniej, poby-
tu w Małopolsce. Nie znał Sądecczyzny i nie od 
niego, lecz od biskupa Pawła z Przemankowa 
wyszła inicjatywa założenia nowego ośrodka 
miejskiego, a dokładniej rzecz biorąc – prze-
niesienia go z Sącza (Starego) na pola wsi Ka-
mienicy. Nieprzypadkowo przywilej lokacyj-
ny wydano dopiero po śmierci księżnej Kingi. 
Sącz (Stary) stał się w tym momencie ofiarą 
polityki obcego króla. Była to cena, jaką miasto 
miało zapłacić za wierność Bolesławowi Wsty-
dliwemu i Kindze, a wcześniej Leszkowi Czar-
nemu i ich antyczeskim związkom z Węgrami.

Niemniej jednak nadany nowemu miastu 
dokument lokacyjny był wyjątkowo treściwy 
i nowoczesny, jak na owe czasy. Zawierał sze-
roki program osadniczy i przekazywał wójtom 
zasadźcom – Bertoldowi i Arnoldowi – znacz-
ne uposażenia i uprawnienia. W ślad za otrzy-
manymi licznymi przywilejami gremialnie do 
nowego miasta przeprowadzała się zachęco-
na lepszymi warunkami bytowania obrotna 
ludność z bliższych i odleglejszych terenów. 
Kilkadziesiąt lat po lokacji Nowy Sącz prze-
ścignął – jako ośrodek miejski i siedziba staro-
stwa (nowej jednostki administracyjnej pań-
stwa) – Stary Sącz. 

Nie tylko z ówczesnej, ale i z dzisiejszej per-
spektywy, decyzja Wacława II była jak najbar-
dziej słuszna. Nowy Sącz, co podkreślał już 
Jan Długosz, posiadał bardzo korzystne poło-
żenie strategiczne i lepsze warunki rozwoju. 
Szansy tej sądeczanie nie zmarnowali budując 
w wiekach średnich niezwykle prężny, drugi 
po Krakowie w Małopolsce, ośrodek miejski, 
obronny, gospodarczy, kościelny i kulturalny.

***
Wywodzący się ze starej (panującej od 

IX w.) czeskiej dynastii Przemyślidów, był 
synem Przemysła Ottokara II i Kunegundy 
(zwanej z czeska Kunhutą), córki wygna-
nego z Rusi kniazia halickiego Rościsława 
i Anny, wnuczki króla węgierskiego Beli IV. 

Przez pierwsze siedem lat życia wychowy-
wał się, jako następca tronu, na świetnym 
dworze praskim. W połowie XIII w. Czechy 
były bogatym i potężnym królestwem. Pod-
stawą potęgi królów czeskich były kopalnie 
srebra (m.in. w Kutnej Horze i Igławie), roz-
winięta gospodarka oraz handel międzyna-
rodowy. Stolica państwa Praga – jak na owe 
czasy – była wielkim miastem i przebiegały 
przez nią ważne szlaki handlowe.

Opierając się na zasobach kraju, ojciec 
Wacława dążył do osiągnięcia wielkich ce-
lów, marzył wręcz o koronie cesarskiej i ob-
jęciu tronu niemieckiego. Dążenia te prze-
rwała klęska w bitwie z wojskami Rudolfa 
Habsburga pod Suchymi Krutami w 1278 
r., pomimo polskiej odsieczy król zginął, a 
Wacław został sierotą, żyjącym przez długie 
lata w odosobnieniu i zaniedbaniu, wręcz 
więziony na zamku w Spandau i w wieży 
w Beździeży. 

 „Opieka” najpierw margrabiego bran-
denburskiego Ottona Wysokiego, a po-
tem magnata Zawiszy z Falkensteinu, który 
w wyniku sławnego na całą Europę roman-
su poślubił matkę Wacława, fatalnie wpłynę-
ła na psychikę młodzieńca. Gdy osiągnął peł-
noletność, kazał Zawiszę stracić, co wskazuje 
na bezwzględność i brak skrupułów w do-
bieraniu środków politycznych. 

Jako młodemu królowi Wacławowi ma-
rzyło się – podobnie jak Bolesławowi Chro-
bremu – stworzenie silnego i wspólnego 
państwa: Czechów, Polaków i Madziarów, 
zdolnego przeciwstawić się ekspansji habs-
burskiej. Najpierw celem stała się korona 
polska. W latach 1291–1292 opanował Ma-
łopolskę, a następnie sięgnął po koronę za-
mordowanego Przemysława II Piastowicza. 
Arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka, 
orędownik polskości i strażnik piastow-
skiego dziedzictwa, marzący ciągle o zjed-
noczeniu Polski, koronował Wacława II, 
w myśl zasady: lepszy Czech, Słowianin niż 
Niemiec. W ten sposób korona polska (Bole-
sława Śmiałego z 1076 r.) w 1300 r. ozdobiła 
głowę Wacława II, który objął we władanie 
kraj od Bałtyku po Karpaty. Dla wzmocnie-
nia panowania na tronie piastowskim w 1303 
r. pojął za żonę 17-letnią Rychezę (Elżbie-
tę), córkę króla polskiego Przemysława, po 
matce Szwedkę, dziedziczkę Królestwa Pol-
skiego, o niepośledniej urodzie, zwaną przez 
Czechów piękną Polką – Reiczką. Była to jego 
druga małżonka (z pierwszą Gutą Habsbur-
żanką miał dziesięcioro dzieci).

***
Kiedy, po wymarciu dynastii Arpadów, 

opustoszał tron węgierski i część możno-
władców z tego kraju zaproponowała ko-
ronę Wacławowi II – nie odmówił. Zaanga-
żowanie króla na Węgrzech zaktywizowało 
jego przeciwników na wszystkich odcinkach 
– z zachodu uderzyli Habsburgowie, z pół-
nocy Władysław Łokietek. W 1304 r. władza 
Wacława w Polsce zaczęła się kruszyć. Rok 
później, 21 czerwca 1305 r., monarcha zmarł 
na gruźlicę. Konał w szarej sutannie cyster-
sów. Wychudzony na kość, siny. Kazał przy-
sięgać synowi, że spłaci wszystkie jego długi.

Pochowano go w katedrze św. Jakuba 
w Zbrasławiu, dzisiejszej dzielnicy Pragi, nad 
rzeczką Berounką. Syn starego władcy, nowy 
król Wacław III, miał się okazać ostatnim 
z rodu Przemyślidów – został zamordowany 
po roku panowania, w 1306 r. w Ołomuńcu, 
w wieku 17 lat. I tak wygasła narodowa cze-
ska dynastia.

Sądeczanie podczas zwiedzania Pragi sta-
rają się odwiedzić miejsce spoczynku ojca 
miasta. Dziś przed dawnym klasztorem cy-
stersów, zwanym Aula Regia, ufundowanym 
przez Wacława II, stoi kościół św. Jakuba, 
a w nim groby i pochowane osobno na po-
czątku XX wieku czaszki Wacława II i jego 
córki Elżbiety oraz syna Wacława III. 

***
W historii Czech Wacław II uchodzi za 

jednego z najlepszych i najskuteczniejszych 
władców (w 1301 r. skupiał w swym ręku trzy 
korony: czeską, polską i węgierską i rządził 
obszarem od Bałtyku po Dunaj i Adriatyk). 
Natomiast oceny historyków dotyczące pa-
nowania w Polsce są podzielone. Wśród za-
sług wymienia się wprowadzenie starostów 
jako namiestników królewskich, scentrali-
zowanie rozproszonej od dwóch stuleci wła-
dzy, upowszechnienie twardej waluty tzw. 
grosza czeskiego na miejsce czarnego srebra 
i wszelkich lichych denarów. Pieniądz ten 
miał ogromną siłę nabywczą.

Z jednej strony rządy Wacława II w Polsce 
należy potraktować jako obcą okupację, nie 
liczącą się ze zdaniem polskich elit. Z drugiej 
jego krótkie, bo zaledwie pięcioletnie pano-
wanie (licząc od dnia koronacji) wzmocniło 
poprzez solidny pieniądz – niczym współcze-
sne reformy walutowe Grabskiego i Balcero-
wicza – rzemiosło i handel oraz przyczyniło 
się do rozwinięcia tendencji zjednoczenio-
wych, uwieńczonych sukcesem przez Włady-
sława Łokietka. Wprowadzona przez Wacława 
II administracja starostów pozostała trwa-
łym osiągnięciem i odegrała arcyważną rolę 
w państwie Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Wydaje się, że czeski desant na tron Pia-
stów nie wyszedł Polsce na złe. Czechy bo-
wiem stały pod względem cywilizacyjnym 
i kulturowym znacznie wyżej niż ówcze-
sne ziemie polskie. Znad Wełtawy nad Wisłę 
i Wartę promieniowały nowe obyczaje, archi-
tektura z prawdziwego zdarzenia i łacińska 
interlinqua. Namiestnicy króla – starostowie 
– wprowadzili w Polsce porządek. Jednakże 
mianował na te urzędy z reguły bliższych mu 
Czechów i Niemców, a nawet jednego Wło-
cha, któremu był winien pieniądze. Budziło to 
powszechne niezadowolenie i torowało dro-
gę do powrotu Piastowiczów na polski tron. 

***
Według legendy to posłowie króla Wa-

cława II, wieźli podarowany przez kniazia 
moskiewskiego, zdobiący dziś ołtarz główny 
w bazylice św. Małgorzaty, obraz Przemie-
nienia Pańskiego (namalowany na podsta-
wie Chusty św. Weroniki) z Rusi na Węgry. 
Nagle „wóz z obrazem niewidomą ręką za-
trzymany stanął jak wryty i żadnym spo-
sobem ruszyć się z miejsca nie dał.” 

Było to na drodze prowadzącej przez 
wieś Kamienica, na gruntach której po-
łożono późniejszy Nowy Sącz. Monarcha, 
gdy się o tym dowiedział, przybył na miej-
sce i postanowił założyć miasto „pomię-
dzy górami”.

I rzekł król: Miasto niechaj nosi miano 
Nowego Sącza, za jego murami
Zostawiam obraz, który mi przysłano,
Będzie bezpieczny pomiędzy górami!

Pisała sądecka poetka 
Władysława Szkaradkowa 

(Lubasiowa) w 1935 r.

JERZY LEŚNIAK

Wizerunek Wacława II pędzla Bartłomieja 
Strobla, Muzeum Historyczne w Toruniu
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Nie trzeba sondaży badania 
opinii publicznej, specjal-
nych ankiet, by bez trudu 

odpowiedzieć na pytanie – jaka 
firma budzi w społeczeństwie naj-
więcej złych skojarzeń i negatyw-
nych emocji? Jest nią Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych. Nie tylko za 
sprawą lekarzy orzeczników. Wła-
ściwie każdy Polak związany jest 
z ZUS-em niemal od poczęcia 
do zgonu. Jednym słowem no-
men omen - dozgonna miłość bez 
wzajemności.

Dlatego rozczuliłem się do łez 
współczując szeregowym pracow-
nikom ZUS, kiedy w ubiegłym ty-
godniu dowiedziałem się z „Gazety 
Krakowskiej” o ich dziadowskim 
losie. Stanisław Szabla, szef Nie-
zależnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” w oddziale ZUS 
w Nowym Sączu prosto z wątroby 
wypowiedział swoje żale: „Jeste-
śmy tanią siłą roboczą – stwierdza. 
Większość pracowników niższego 
szczebla zarabia 1,7 tys. zł na rękę. 
Moi koledzy są zmuszani do podej-
mowania dodatkowej pracy, by wy-
karmić rodzinę. Łapią się różnych 
zleceń, kilku dorabia, jako noc-
ni stróże, a to ludzie wykształce-
ni, czasem po dwóch fakultetach”. 
Tako prawi szef związkowy, nie do-
dając jednak, ile też on zarabia za 
swoją ciężką i niebezpieczną robo-
tę. Czy aby też ma te marne 1,7 tys. 
zł na rękę? A już rzeczywiście dra-
matycznie brzmi kwestia dwóch fa-
kultetów i nocna fucha stróża. Czyż 
w naszym pięknym królewskim 
miasteczku nie ma pracy dla tak 
wykształconych ludzi, żeby byli 
skazani tylko i wyłącznie na ZUS?

Czy aby lekarze orzecznicy, 
szczególny obiekt nienawiści pe-
tentów ZUS, też dorabiać muszą 
w przychodniach i szpitalach, bo 
mają głodowe wynagrodzenia? Na 
to brak wypowiedzi związkowego 
bossa. Dlatego związkowcy spotkali 

się z nową prezes firmy, która głę-
boko im współczując miała dodać, 
że wszystko w rękach rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. Gertruda Uściń-
ska, czyli nowa prezeska, zapewne 
ze strachu nie powiedziała, że w na-
szym państwie wszystko jest w rę-
kach Naczelnika Jarosława Kaczyń-
skiego, a nie rządu.

Dziwi też, że związkowcy 
z „Solidarności” z oddziału 
w Nowym Sączu nie udali się po 
linii i na bazie do Piotra Dudy 
szefa ogólnopolskiej „S” trzy-
mającego, jak to na prawdzi-
wego związkowca przystało, 
z obecnym rządem. Ale przecież 
ZUS-owcy nie są górnikami i mu-
terek w kieszeniach nie noszą. 

Uczciwie mówiąc, przyznaję ra-
cję pracownikom ZUS, że nędz-
nie zarabiają, bo 1,7 tys. złotych 
to jest śmiesznie niskie wynagro-
dzenie. Ale z drugiej strony, co 
mają powiedzieć emeryci, ren-
ciści, którym tenże ZUS - firma 
gigant - płaci przecież nawet nie 
głodowe, ale wręcz niegodziwie 
niskie pieniądze. Mój Boże, święta 
naiwności związkowa ustami Sta-
nisława Szabli przemawia, kiedy 
wspomina w „GK” - „gdy Prawo 
i Sprawiedliwość było w opozy-
cji przedstawiało rządowi (oczy-
wiście wrednego Tuska i Kopacz 
– przypisek J.W.) trudną sytu-
ację pracowników ZUS. Padały 
wówczas obietnice wyrównania 

pensji”. Panie przewodniczący 
Szabla, czyż zapomniał Pan, ja-
kie inne obietnice przedwyborcze 
składał ludowi (suwerenowi) PiS? 
A jakie kandydat PiS na prezyden-
ta Najjaśniejszej Andrzej Duda? Sko-
ro jesteśmy przy tym nazwisku, to 
kolejny Duda, tym razem Jan, też 
poseł PiS, obiecał się pochylić nad 
ciężkim losem ZUS-owców. „Po-
staram się przekazać postulaty pra-
cowników sądeckiego ZUS komisji 
finansów publicznych” – przyrzekł 
publicznie. W liście otwartym do 
parlamentarzystów związkowcy 
„S” nie wykluczają wyjścia z pro-
testem na ulice. Jak zareagują wte-
dy Dudowie – prezydent Andrzej, 
lider „S” Piotr i poseł Jan?

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Opinie

Firma gigant, a pracownicy jak dziady
Jesteśmy tanią siłą roboczą – 
stwierdza. Większość pracowników 
niższego szczebla zarabia 1,7 tys. zł 
na rękę. Moi koledzy są zmuszani do 
podejmowania dodatkowej pracy, by 
wykarmić rodzinę. Łapią się różnych 
zleceń, kilku dorabia jako nocni stróże
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Wydanie bardzo wyluzowane

Nie mam Facebooka. Prze-
praszam. Złośliwi znajo-
mi radzą, żebym złożył do 

MOPS-u wniosek o kartę parkin-
gową dla niepełnosprawnych. Ci 
bardziej troskliwi przekonują, że 
mogę już być spokojny. No bo sko-
ro nie mam fejsa, to znaczy, że nie 
żyję. Trudno, każdy kiedyś umrze. 
I nawet, jeśli pojawią się w necie 
dowody, że wyznawanie Facebooka 
zapewnia życie wieczne, ciężko mi 
będzie się nawrócić. Według mnie, 
to religia wymagająca zbyt wiele od 
swoich wyznawców. Żeby pójść za 
Facebookiem, trzeba nie tylko po-
rzucić wszystko, co się najbardziej 
w życiu kocha, ale przede wszyst-
kim oddać mu to, co mamy najcen-
niejsze: swój czas. Do takich po-
święceń gotowy nie jestem, więc 

świadomie wybrałem strącenie 
w internetowy niebyt.

No dobrze, trochę w tym nume-
rze DTS poeksperymentowaliśmy. 
Trochę oderwaliśmy się od rzeczy-
wistości, ale przecież rzeczywi-
stość w ostatnich dniach też jest 
trochę oderwana od tego, co dzieje 
się na Ziemi. Otóż nie dzieje się nic 
ważnego i nic pilnego. Zrobiło się 
tylko zdecydowanie ciemniej i gdy-
by nie znicze na cmentarzach, to co 
by nam oświetlało drogę?

Tak więc z lekkim zdumie-
niem czytam ten nietypowy nu-
mer DTS, w którym specjaliści 
różnych branż służących napra-
wianiu duszy, umysłu i ciała dają 
nam mnóstwo ciekawych rad, ale 
nikt z nich nie zaleca spędzania 
bezcennego czasu w świecie wir-
tualnym. Czyżby jacyś niedzisiej-
si byli, nieżyciowi? Psychotera-
peutka Anna Kądziołka w swojej 
zuchwałości zachęca do wyjaz-
du na pustynię, gdzie telefony nie 
mają zasięgu, i siłą rzeczy nie da 
się serfować w internecie. Moż-
na za to do woli poserfować wzro-
kiem po gorącym piasku ciągną-
cym się po horyzont, co jest ponoć 

zbawienne dla naszego rozbiega-
nego na co dzień umysłu, rozkoja-
rzonego tysiącem bodźców ataku-
jących ze wszystkich stron. Albo 
ksiądz Marek Dziewiecki, któ-
ry ładuje z grubego kalibru: czło-
wieku, kup sobie rower szosowy, 
zobaczysz jaki będziesz szczęśli-
wy! No i jak to pogodzić – albo 

siedzimy godzinami na siodełku 
roweru, albo siedzimy na Face-
booku. Trzeciego wyjścia nie ma, 
bo na wszystko nie wystarczy cza-
su! Swoją drogą ksiądz Dziewiecki 
przekonuje, że rower (a dlaczego 
nie Faceboook?) jest lekarstwem 
na wszystkie dolegliwości:  „Ak-
tywność fizyczna aż do zmęczenia, 

pomaga w rozsądny sposób roz-
ładować napięcia emocjonalne, 
a także uwalniać się ze stresu 
i nadmiernego skupiania na sobie 
samym. Pomaga też pokonywać 
lenistwo ducha. Staje się świet-
ną szkołą charakteru. Hartuje du-
cha. Umacnia wolność i stanow-
czość. Przynosi pewność siebie 
i radość życia”.

Kilka razy przewertowałem ga-
zetę we wszystkie strony, a nasi 
bohaterowie zamiast namawiać 
do jeszcze wydajniejszej pracy, do 
jeszcze szybszego wyścigu szczu-
rów, do szukania nowych sposo-
bów pokonania konkurencji, do 
podniesienia zysków, do robie-
nia nie 20, ale 25 rzeczy jednocze-
śnie, mówią, żeby sobie ugoto-
wać obiad na ognisku, bo to dłużej 
będzie trwało i dzięki temu lepiej 
smakowało. Albo żeby sobie za-
dać na rowerze podjazdy pod tak 
strome góry, żeby na miesiąc nam 
się odechciało kombinowania przy 
urojonych albo nawet i rzeczywi-
stych problemach. Fajny pomysł? 
Sami Państwo oceńcie. Zostawiam 
was z lekturą DTS, a sam uciekam… 
na rower, oczywiście.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Nasi bohaterowie zamiast 
namawiać do jeszcze 
wydajniejszej pracy, do jeszcze 
szybszego wyścigu szczurów, 
do robienia nie 20, ale 25 rzeczy 
jednocześnie, mówią, żeby sobie 
ugotować obiad na ognisku, bo 
to dłużej będzie trwało i dzięki 
temu lepiej smakowało
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Gdy znajomi próbowali wyciągać go na 
imprezy, on wolał poznawać świat aro-
matów wina w pojedynkę, nad książka-
mi. Sześć lat ciężkiej pracy opłaciło się. 
25-letni Dawid Migacz ukończył jedną 
z najsłynniejszych szkół sommelierskich 
na świecie i ma za sobą staż w restauracji 
Senses, która od maja posługuje się pre-
stiżową gwiazdką Michelin. Młody miesz-
kaniec Tylicza służy dziś radą restaurato-
rom i hotelarzom z Sądecczyzny.

 - Jak się zostaje sommelierem?
- To jest kwestia posiadania pew-

nych predyspozycji smakowych 
i zapachowych. Trzeba mieć bar-
dziej rozszerzone kubki smakowe 
i zmysł węchu. Natomiast dużą część 
naszych możliwości jesteśmy w sta-
nie wytrenować poprzez próbowa-
nie i wąchanie wina oraz nazywanie 
tego, co czujemy. Jeżeli werbalizuje-
my to, co czujemy, tym łatwiej jest 
nam później rozpoznawać dane aro-
maty w winie.
- Ale jest ich ponad osiemset!

- Zgadza się. Przykładowo pro-
duktem, z którym mamy do czynie-
nia na co dzień, a który ma ich więcej, 
bo niemal tysiąc dwieście, jest kawa.  
Samych odmian winogron sklasy-
fikowanych na świecie jest dwana-
ście tysięcy. Każda smakuje i pach-
nie inaczej. Poznanie tych wszystkich 
odmian za życia jest niemożliwe. Na-
tomiast trzeba bardzo dużo win sma-
kować, próbować i oczywiście szko-
lić się. Są dwie najlepsze na świecie 
szkoły sommelierskie. Jedną z nich 
jest Wine and Spirit Education Trust, 
którą ukończyłem zdając egzamin w 
Londynie.  Moja przygoda z winem 
trwa od sześć lat. Pierwsze szkole-
nie ukończyłem w wieku 19 lat u Mi-
chała Jancika, który jest pierwszym 
Mistrzem Polski  Sommelierów. To 

prekursor tego zawodu w Polsce. 
Pracowałem też w Senses, drugiej 
restauracji w Polsce, która dostała 
gwiazdkę Michelin. Udałem się tam 
na miesięczny staż, żeby zobaczyć 
jak to wygląda na najwyższym świa-
towym poziomie. Gwiazdki Michelin 
są najbardziej prestiżowym odzna-
czeniem, a przyznawane są także za 
pracę sommelierów i dobór win do 
potraw. Tam gdzie pracuję, staram się 
wprowadzać to, czego nauczyłem się 
w Warszawie.
- Sommelier  to człowiek wszechstronny, 
wyrobiony także towarzysko…

- Podstawą jest komunikatyw-
ność i kreatywność przy doborze 
win i innych napojów do potraw. 
Musimy mieć też bardzo dużą wie-
dzę dotyczącą praktycznie każdego 
alkoholu na świecie. Na egzaminach 
mamy pytania i zajęcia praktyczne 
dotyczące tego, w jakich tempera-
turach się go podaje, z czego robimy 
dany alkohol, jakie są techniki pro-
dukcji, jaki jest okres leżakowania. 
Ale także sprawdzane są nasze wia-
domości o kawie, herbacie, wodzie 
i tytoniu.  Sommelier musi więc przy-
swoić sobie bardzo szerokie spek-
trum wiedzy. Jest najważniejszą oso-
bą w restauracji po szefie kuchni. Oni 
dwaj decydują  o tym, co serwuje się 
gościom.
- Czyli ważna jest też znajomość sma-
ku potraw?

- Tak, bo kartę win tworzymy pod 
kartę dań w restauracji. Jeżeli mamy 
przewagę czerwonego mięsa, to 
w karcie win znajdzie się przewa-
ga win czerwonych, bardziej tanicz-
nych, które pozwalają równoważyć 
smaki dziczyzny czy wołowiny. 
- Pana zawód chyba nie jest specjalnie po-
pularny na Sądecczyźnie? Ma Pan wielu ko-
legów po fachu w regionie?

- Szczerze mówiąc, nie znam 
żadnego sommeliera w regionie. 
Spotykam wielu przedstawicieli 
handlowych, którzy chcą sprze-
dać wino, ale oni nie zajmują się 
na co dzień obsługą gości czy kola-
cji degustacyjnych.  Na takiej kola-
cji, w miejscu gdzie pracuję, mia-
łem właśnie ostatnio przyjemność 
obsługiwać premier Beatę Szydło 
i pozostałych przedstawicieli Gru-
py Wyszehradzkiej.
- Było węgierskie wino? Viktor Orban miał 
okazję do świętowania, bo został Człowie-
kiem Roku Forum Ekonomicznego.

- Miało być, ale nie dopuścił tego 
protokół dyplomatyczny. Musie-
libyśmy wtedy podać także wino 
z Ukrainy czy Czech.  Ale pan Or-
ban był zadowolony i pozostali go-
ście także.  
- Co Pana urzekło w winie?

- Złożoność i elegancja, bo jest to 
najbardziej elegancki trunek spośród 
wszystkich alkoholi. No i sama zabawa 
z winem: odkrywanie go, poznawa-
nie aromatów, struktury smakowej 
i łączenie z potrawami. Najwięk-
szą frajdę sprawia nam uśmiech 
gościa wtedy, gdy wino popra-
wia smak dania, a danie ulep-
sza smak wina. To najlepsza za-
płata: gdy goście są zadowoleni 
z naszych wyborów. Poznajemy też 
bardzo wielu ciekawych ludzi pod-
czas szkoleń, degustacji  i na co dzień 
w restauracji. To bardzo przyjemna, 
ale jednocześnie wymagająca praca. 
Warto się jednak jej poświęcić. To po-
święcenie to na przykład cztery go-
dziny nauki w dniu, który powinien 
być wolny od pracy. Teraz będę przy-
stępował do egzaminu w Wiedniu. Na 

co dzień pracuję od rana do wieczo-
ra, to także ciągłe szkolenie persone-
lu i rozwijanie siebie. Działam rów-
nież w Stowarzyszeniu Sommelierów 
w Krakowie.
- Mówił Pan o elegancji wina, musi więc 
ono być podawane przez eleganckiego 
sommeliera.

- Sommelier musi się odznaczać 
bardzo wysoką kulturą osobista i 
nienagannym wyglądem. Nie jest 
ubrany jak kelner. Zawsze chodzimy 
w garniturze, pod muchą czy kra-
watem, mamy fartuch sommelier-
ski. Taki trunek wymaga, żebyśmy 
my, jego sprzedawcy dobrze się pre-
zentowali. Jeżeli sprzedajemy bardzo 
dobre i bardzo drogie wina, to musi-
my się dostosować do ich poziomu.
- Jak znajomi reagowali na wybór ta-
kiej profesji?

- Bardzo się dziwili. Zamiast wy-
chodzić z nimi na imprezy, uczyłem 
się i dokształcałem. Ale teraz zbieram 
tego efekty. Było warto.
- Na Sądecczyźnie pojawiają się kolejne 
winnice, a mieszkańcy regionu próbują 
swoich sił w produkcji win.

- Zaczynamy u nas promować 
i doceniać wino.  Bardzo dobrej jako-
ści wina produkuje na przykład win-
nica w Chodorowej, która uprawia 
odmiany hybrydowe. Te odmiany są 
wytrzymałe na przymrozki, choro-
by, grzyby czy mszyce. Największym 
wrogiem dla uprawiania winorośli 
w Polsce są właśnie wahania tempera-
tur. W maju zdarzają się przymrozki, 
a w tym czasie zaczynają kwitnąć 
krzewy. Po takim przymrozku krzew 
nie jest się w stanie odrodzić i traci-
my cały rocznik wina. Ciekawost-
ką jest, że w Polsce mamy o trzy 

stopnie Celsjusza wyższą temperatu-
rę roczną niż na przykład Szampania, 
w której produkuje się najlepsze mu-
sujące wina na świecie. Mamy więc 
odpowiednie warunki. Zresztą Polska 
w XVI wieku była znaczącym produ-
centem wina. Historia potoczyła się 
jednak swoim torem. Wykarczowali-
śmy prawie wszystkie krzewy winne 
i Polacy zaczęli uprawiać ziemniaki.
- Przez Sądecczyznę przebiegał też słyn-
ny szlak winny, którym sprowadzane były 
wina, głównie z Węgier.

- Swego czasu, na Wawelu mie-
liśmy też największe składy toka-
ju w Europie. To świadczy o tym, że 
u nas od zawsze była kultura picia 
wina. Komunizm całkowicie ją nie-
stety wyplenił i Polska zaczęła się ko-
jarzyć głównie z wódką, choć trady-
cje winiarskie mamy wbrew pozorom 
bardzo duże.
- Ile trzeba zapłacić za butelkę dobre-
go wina?

- Ceny dobrego wina zaczyna-
ją się już od trzydziestu złotych, 
a to nie jest wygórowany koszt. 
Takie wino potrafi nam dostar-
czyć wiele fajnych aromatów i cie-
kawych doznań sensorycznych. 
Warto kupić takie wino i po pro-
stu zacząć się go uczyć: jak go pić, 
w jakiej temperaturze i z czym łą-
czyć. Nie chodzi o to, żeby kupić 
butelkę wina za siedem czy trzy-
dzieści tysięcy złotych, które dane 
mi było pić. Cena wina jest wy-
znacznikiem jego jakości, ale do 
pewnego momentu. Później już 
wchodzą w grę oceny najbardziej 
znanych krytyków oraz cała otocz-
ka marketingowa.

 ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK 

REKLAMA

Relaks dla ducha, praca dla kubków smakowych

Drugi po szefie kuchni 
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Polityk pogodzony z losem

Nie chciałem być wilkiem w owczej skórze
Rozmowa ze STANISŁAWEM 
KOGUTEM - senatorem Prawa 
i Sprawiedliwości

- Chciałem Pana przedstawić: szef regionalnych struk-
tur PiS, ale to już od kilku dni nieaktualne.

- Były szef regionalnych struktur.

- Mówi to Pan z takim uśmiechem, bo teraz będzie miał 
Pan więcej czasu na wypoczynek?

- Nie, ja nigdy nie wypoczywałem i wypo-
czywał nie będę. Przecież nadal jestem senato-
rem Rzeczypospolitej, jestem senatorem z po-
wiatu sądeckiego, z Nowego Sącza i powiatu 
gorlickiego, więc mam obowiązki. Po drugie, ja 
się utożsamiam z tą decyzją. Już od 2-3 lat mó-
wiłem głośno, że szef okręgu powinien zasia-
dać w Komitecie Politycznym i Komitecie Wy-
konawczym PiS.

- A Pan nie zasiadał.
- Nie. I co z tego, że na dole były podejmowa-

ne przeze mnie jakieś decyzje, zwłaszcza w wy-
borach samorządowych, jeśli ktoś inny przeka-
zywał to w Warszawie do Komitetu Politycznego. 
Jako jedyny senator byłem szefem zarządu okrę-
gowego, a posiedzenia Komitetu Wykonawczego 
zwoływano przeważnie w przerwach obrad Sej-
mu. W wielu posiedzeniach nie miałem możli-
wości uczestniczyć. Wielokrotnie powtarzałem: 
szef okręgu powinien być w tych komitetach, bo 
wtedy ma to przełożenie z dołu aż do góry. Sze-
fem już nie jestem, ale następcy deklaruję daleko 
idącą pomoc po wyborach 20 listopada. 

- A dlaczego Pan nie znalazł się w Komitecie Politycz-
nym PiS?

- Nigdy nie walczyłem o stanowiska. Mnie 
doceniano za moją bardzo ciężką pracę. Wcze-
śniej, kiedy po wyjściu Solidarnej Polski z PiS po-
proszono mnie o przejęcie struktur, to zapadła 
decyzja, że ja będę szefem zarządu regionu, a pan 
Wiesław Janczyk będzie w Komitecie Politycz-
nym. To była decyzja kolegialna. Teraz uważam, 
że członek Komitetu Politycznego partii powi-
nien być również szefem regionu.

- Komentarz do komunikatu partii mówi, że to  senator 
Kogut złożył rezygnację po głębszym przemyśleniu. Jak 
Pana znamy, to w takich spraw bez walki Pan nie od-
puszcza. Coś tu się nie zgadza Panie senatorze – rezy-
gnacja czy odwołanie?

- Ja nie mam żadnych tajemnic. Spotkałem 
się z wicemarszałkiem Sejmu Joachimem Bru-
dzińskim i rozmawialiśmy na te tematy. Tak 
mu przedstawiłem sprawę, jak przedstawiam 
tutaj Panu. Powiedziałem mu wprost, że nie ma 
żadnego problemu, żeby pan Wiesław Janczyk 
był szefem okręgu. Wtedy będzie bezpośred-
nie przełożenie na Komitet Polityczny.  Ja nie 
robię z tego sensacji i utożsamiam się całkowi-
cie z tą decyzją. Dla dobra Rzeczypospolitej, dla 
dobra Prawa i Sprawiedliwości będę nadal cięż-
ko pracował.

- Komu Pan podpadł w Prawie i Sprawiedliwości?
- Nikomu.

- Komuś Pan musiał przeszkadzać. Za silną miał Pan 
pozycję? 

- Nikomu nie podpadłem, a pozycję zawsze 
miałem bardzo silną.

- I komuś to przeszkadzało, Panie senatorze.
- Nie wiem. Nie sądzę, żeby komuś to prze-

szkadzało. Ja jestem człowiekiem dialogu, dla-
czego miałoby to komuś przeszkadzać. Jako 

katolik zawsze człowieka traktuję jako ogrom-
ną wartość. Do nikogo nie zionę nienawiścią.

- Ja nie mówię o nienawiści, tylko o konkurencji we-
wnątrz partii.

- Ja nic o tym nie wiem. Wiem natomiast, że 
jestem człowiekiem bardzo silnym, w wyborach 
miałem najlepsze procentowe wyniki w kraju - 
dziesięć na dziesięć mandatów, ośmiu posłów, 
dwóch senatorów. Może komuś to przeszkadza-
ło, ale ja naprawdę nic o tym nie wiem.

- To o co chodzi w PiS, skoro polityka z takimi wynika-
mi odsuwa się do kierowania regionem?

- Powiedziałem już wcześniej, co zadecydo-
wało o mojej rezygnacji i tu się nic nie zmieniło. 
Za mojej kadencji powstały struktury partii we 
wszystkich miejscowościach regionu. Mamy tu 
najlepszy okręg w Polsce, a ja będę harował da-
lej. Przecież teraz chyba nikt mi nie zapomni, że 
właśnie wrócił do Nowego Sącza Karpacki Od-
dział Straży Granicznej.

- Tym bardziej ta decyzja jest niezrozumiała.
- Panie redaktorze, to nie do mnie pytanie.

- Stanisław Kogut w Warszawie melduje wykonanie za-
dania i… przestaje być szefem okręgu. Dziwne.

- Moje argumenty przedstawiłem na po-
czątku rozmowy i są to argumenty logicz-
ne. 20 listopada, jak zostanie wybrany nowy 
szef regionu, deklaruję mu daleko idącą po-
moc. Mało tego, jeżeli będzie taka wola nowe-
go szefa, to umożliwię, aby we wszystkich po-
mieszczeniach, które mam na ulicy Pijarskiej, 
odbywały się nadal spotkania i konferencje 
Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich parla-
mentarzystów, ponieważ ja gram w drużynie, 
a nie jestem indywidualistą. Ja mam kręgo-
słup panie redaktorze, a nie każdy polityk ma 
kręgosłup.

- Podobno Pańska rezygnacja czy też dymi-
sja miała mieć miejsce na zjeździe 20 listopada. 

A tu nagle historia przyspieszyła i to niefortun-
nie, bo przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy 
w Starym Sączu. Skąd takie nagłe przyspieszenie?

- Nie wiem. Musimy pamiętać, że pełnomoc-
nika, czy szefa regionu, powołuje prezes Prawa 
i Sprawiedliwości. Jakąś koncepcję na pewno miał.

- Rozmawiał Pan z prezesem Kaczyńskim na ten temat?
- Nie rozmawiałem. Tak szybko była ta decy-

zja podjęta. To jest jego decyzja i ja z decyzjami 
szefa nie polemizuję, bo  gram w drużynie, nie 
jestem indywidualistą. 

- Arkadiusz Mularczyk będzie nowym szefem sądec-
kich struktur PiS?

- Arkadiusz Mularczyk nie może być ich sze-
fem, bo nie należy do PiS. Jest nadal w Solidar-
nej Polsce. Przepisy wyraźnie mówią, że udział 
w głosowaniu może brać członek PiS, który jest 
zapisany do 31 maja tego roku i składki ma ure-
gulowane do końca października.

- Czyli to nie jest powrót Arkadiusza Mularczyka?
- Nie, broń Boże! Pan poseł Mularczyk jest 

członkiem Solidarnej Polski, a nie PiS.

- Tymczasowo to poseł Wiesław Janczyk będzie 
Pana zastępował na funkcji szefa. Co się wydarzy 20 
listopada? 

- Trudno mi przewidzieć, co się wydarzy. 
Mogę tylko powiedzieć, że 20 listopada senator 
Stanisław Kogut nie będzie startował na preze-
sa zarządu okręgu. 

- Tej decyzji nic nie zmieni?
- Musiałaby być rozmowa z panem prezesem 

Kaczyńskim. Ja jestem lojalnym członkiem PiS. 

- A jak dojdzie do takiej rozmowy, to wycofa się Pan 
z tych decyzji?

- Trudno powiedzieć, bo jak dojdzie do takiej 
rozmowy, to nie wiadomo, jak się ona potoczy. 
Te warunki, o których mówiłem, przedstawił-
bym również panu prezesowi Kaczyńskiemu. 

- Wiesław Janczyk zostanie wybrany nowym szefem?
- Jest jakby namaszczony i desygnowany 

przez prezesa Kaczyńskiego. Wszyscy człon-
kowie będą wybierać i oni zdecydują o wyniku. 

- A jak Pan zagłosuje?
- Zagłosuję na decyzję szefa Prawa 

i Sprawiedliwości.

- Ale jeśli byłoby kilku kandydatów, to na kogo oddał-
by Pan swój głos?

- Na dzień dzisiejszy zagłosuje na tego, któ-
rego desygnuje pan prezes Jarosław Kaczyński. 
On na pewno przyśle list, że będzie popierał taką, 
a nie inną kandydaturę.

- A kto byłby Pańskim wymarzonym szefem regionu?
- Nie przemyślałem jeszcze tego. 

- Komentuje się, że ta decyzja to efekt walki frakcji 
w ramach PiS w terenie. Są takie frakcje?

- Wydaje mi się, że nie ma. Ja mogę ocenić od 
Zakopanego, aż po Biecz i na tym terenie frak-
cji nie ma. 

- Wszyscy są jednomyślni w PiS?
- Jeżeli chodzi o okręg 14, to na pewno 

nie ma jednomyślności, ale nie ma też wojen 
podjazdowych.

- Mówił Pan, że od kiedy przejął region, to budował Pan 
struktury. Dlaczego teraz te struktury Pana nie poparły?

- Przepraszam, ale dlaczego pan twierdzi, że 
mnie nie poparły? Jakbym zgłosił swoją kandy-
daturę, to te struktury by mnie poparły.

- To dlaczego prezes Kaczyński nie słucha partyjnych 
dołów, skoro one mówią, że chcą Stanisława Koguta 
na szefa regionu?

- Przepraszam, ja jeszcze raz powtórzę: utoż-
samiam się z decyzją pana prezesa Kaczyńskiego. 

- Może narobił Pan sobie wrogów we własnej partii róż-
nymi działaniami?

- Ja na to nie patrzę. Codziennie rozliczam 
się z Panem Bogiem i własnym sumieniem, a nie 
przed jakimiś oficerami.

- Czuję jednak lekkie rozgoryczenie u Pana. Jakby 
chciał Pan powiedzieć: „Napracowałem się, a nie do-
ceniono mnie”. 

- Ale ja naprawdę będę nadal pracował dla 
dobra ojczyzny, wyborców i Prawa i Sprawie-
dliwości. Oczekuję, że kiedyś jak mnie już nie 
będzie na tym ziemskim padole, to ktoś po-
wie, że był taki senator, dla którego człowiek to 
był podstawa. Nie interesowały go układy poli-
tyczne, układy korupcyjne, a zwłaszcza to, co 
jest powiedziane w Ewangelii: nie chciałem być 
wilkiem w owczej skórze. Wielu takich polity-
ków i ludzi jest. Udają owieczki, a są wilkami 
w owczych skórach. Zawsze byłem przeciwko 
takim faryzeuszom. 

- A są takie osoby w Prawie i Sprawiedliwości?
- Ja nie jestem analitykiem, żebym analizo-

wał. Niech każdy odpowie sobie na to pytanie 
we wszystkich partiach.

 
- Będzie Pan kandydował do Senatu za trzy lata?

- Jeśli Pan Bóg da zdrowie, to będę kandydo-
wał z Prawa i Sprawiedliwości.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU 
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ 

W NOWYM SĄCZU.

Nie chciałem być wilkiem w owczej skórze. Wielu takich 
polityków i ludzi jest. Zawsze byłem przeciwko takim 
faryzeuszom
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W sobotę 29 października pre-
zydent RP Andrzej Duda ode-
brał tytuł Honorowego Obywate-
la Starego Sącza. Do rodzinnego 
miasta swojego ojca przybył wraz 

z małżonką Agatą. Była to wizyta 
oficjalna. 

Para prezydencka wzięła udział 
w uroczystym nabożeństwie 

w Klasztorze Sióstr Klarysek. Póź-
niej Andrzej Duda, z niewielka po-
mocą burmistrza Jacka Lelka, doko-
nał symbolicznego zasadzenia lipy 
na klasztornym dziedzińcu. Następ-
nie, w starosądeckim Sokole, odby-
ła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. 
Trzy pierwsze rzędy na sali wypeł-
nili bliscy prezydenta. Podczas se-
sji nastąpiło uroczyste przekazanie 
sztandaru Starego Sącza Jackowi 
Lelkowi przez prezydenta Dudę.

- To zaszczyt, że mogę przeka-
zać sztandar tego miasta, miasta 
o wielkich zasługach dla kraju. Mia-
sta o wielkich tradycjach chrześcijań-
skich, które wniosła do naszej kultu-
ry św. Kinga - zaznaczył prezydent.

Głowie państwa wręczono ty-
tuł Honorowego Obywatela Sta-
rego Sącza.

- Choć urodziłem się w Kra-
kowie, Stary Sącz też jest moim 
rodzinnym miastem, zawsze to 
podkreślałem, tak to czuję - 
mówił prezydent, który do 12. 
roku życia mieszkał w Starym 

Sączu. Tu też u dziadków spę-
dzał każde wakacje. Na koniec 
wizyty prezydent spotkał się 
z mieszkańcami na starosądec-
kim Rynku.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Informacje

Prezydent Duda czuje 
się obywatelem Starego Sącza
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REKLAMA

Na deser

Zdjęcie 
z rodzinnego albumu
Dwa zdjęcia, które prezentujemy obok, 
dzieli 38 lat różnicy. Poza czasem, 
wszystko inne jest takie samo: miejsce 
i ludzie. Czterej bracia Czerwińscy, na 
naszą prośbę, ostatniego października 
ponownie zebrali się przed rodzinnym 
domem i pozowali fotografowi.

Starsze zdjęcie zostało zrobione 
w 1978 roku.

- Prawdopodobnie to był sty-
czeń, przerwa w zajęciach aka-
demickich, bo wszyscy byliśmy 
akurat w domu w Nowym Sączu 
– wspomina Bogusław Czerwiński. 
– Tak się złożyło, że przyjecha-
ła do nas w odwiedziny siostra 
taty, ciocia Anna Czerwińska. 
Ciocia była siostrą zakonną, na-
leżała do zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek i pracowała w szpi-
talach w Krzeszowicach i Kra-
kowie. Z zamiłowania była foto-
grafem i zawsze woziła ze sobą 
aparat. Nie inaczej było i tym ra-
zem. Szybko namówiła nas, by-
śmy się ubrali w odświętne ciu-
chy i ustawili przed domem. I na 
tym w zasadzie kończy się histo-
ria tej fotografii, choć w rodzin-
nym albumie zawsze zajmowa-
ła ona ważne miejsce i czasami 

wracało się do niej wspomnienia-
mi. Autorka zdjęcia, nasza ciocia 
zmarła kilka lat temu.

Bracia Czerwińscy ustawili się 
do tej fotografii według wieku. Naj-
starszy Adam – pierwszy z prawej 
- był wówczas świeżo upieczonym 
magistrem inżynierem (dzisiaj dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu), Andrzej studio-
wał na IV roku AGH (dzisiaj poseł 
PO, były minister skarbu i prezy-
dent Nowego Sącza), Bogdan był 
po pierwszej w życiu sesji egzami-
nacyjnej, a Janusz uczy się w Tech-
nikum Samochodowym (obydwaj 
są prywatnymi przedsiębiorcami).  
Kilka dni temu, na prośbę DTS, bra-
cia Czerwińscy ustawili się w tym 
samym porządku, w tym samym 
miejscu, przed domem rodziców. 
Tym razem zdjęcie wykonał Piotr 
Droździk.

- Otoczenie domu już nie przy-
pomina tego sprzed blisko czter-
dziestu lat, ale bryła domu jest taka 
sama – przyznaje Bogdan Czerwiń-
ski. – Czy myśmy się zmienili? Nie 
będę tego komentował, niech czy-
telnicy „Dobrego Tygodnika Są-
deckiego” sami to ocenią (śmiech).

(ICZ) Bracia Czerwińscy, od prawej: Adam, Andrzej, Bogusław i Janusz.
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