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_We wszystko, co przygotowujemy dla naszych Gości, 
wkładamy maksimum zaangażowania, pracy i serca. 
Tak jest też z „Magazynem Bania”, który z wielką przy-
jemnością oddaję w Wasze ręce. Miłej lektury! 

Paweł Dziubasik,  
Współwłaściciel Hotelu Bania **** Thermal & Ski

_„Trzeba zawsze dążyć do wyróżniania się i nawet 
jeśli nie jest to możliwe na każdym obszarze, warto 
próbować” – mówi Paweł Dziubasik w obszernym 
i  niezwykle inspirującym wywiadzie, który publiku-
jemy w  tym numerze. Pod wpływem tej myśli, we 
współpracy z zespołem Hotelu, dokładamy wszel-
kich starań, aby „Magazyn Bania” był wyjątkową 
pozycją nie tylko wśród wydawnictw publikowa-
nych przez podobne obiekty w Polsce i na świecie. 
Naszym celem jest tworzenie czasopisma, które 
jakością materiałów, zdjęć i  wywiadów oraz róż-
norodnością poruszanej tematyki spokojnie może 
konkurować z  tytułami zdobiącymi półki salonów 
prasowych. Mamy nadzieję, że docenicie nasze sta-
rania, a  lekturą będziecie się delektować nie tylko 
w hotelowym lobby, pokoju czy na leżaku w Termie, 
ale że zdecydujecie się kontynuować ją w  domu, 
a  może przekażecie „Magazyn” rodzinie i  znajo-
mym. Gorąco do tego zachęcamy – niech klimat 
Bani będzie z Wami w różnych miejscach Polski!

Redakcja

Redakcja
Wydawnictwo Góry i Góry Books
Projekt i skład
Weronika Krztoń
na zlecenie
Hotelu Bania **** Thermal & Ski
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_Rozmawiamy przed Arbuzobraniem na Bani. Po-
wiedz proszę, jak wygląda ten event. 
Mamy rozpiskę, w  jakiej kolejności przeprowadzić 
atrakcje dla dzieci i  dorosłych. Zaplanowane są 
zawody sprawnościowe, konkursy recytatorskie, 
taneczne, a nawet twórcze, bo trzeba napisać coś 
o arbuzie. Jednak ostatecznie wszystko zależy od 
czynnika żywego, czyli od ludzi, którzy przychodzą 
na tę imprezę. W rezultacie nigdy nie wygląda to do 
końca tak, jak jest zaplanowane, ponieważ człowiek 
jest nieprzewidywalny. Ale zawsze wychodzi dobrze 
i zwykle przerasta nasze oczekiwania. Jestem pe-
wien, że tak będzie też na Bani. 

_Sięgnijmy teraz do początków twojej karie-
ry w  Ani Mru-Mru. Zanim dołączyłeś do zespołu 
stworzonego przez Marcina Wójcika, pracowałeś 
w  teatrze. Myślałeś wówczas o  karierze kabare-
ciarza czy to był zupełny przypadek?
Jak to w życiu – przypadek. Wprawdzie z Marcinem 
mieliśmy w Lublinie to samo towarzystwo, ale nasze 
drogi nigdy się nie przecięły. I kiedy on robił casting 
do kabaretu, mnie na nim nie było. Jednak niedługo 
potem ktoś mu powiedział: słuchaj, w  teatrze jest 
taki jeden „głupek towarzyski”, podobny do ciebie, 
może by przyszedł na wasze próby, podpowiedział, 
jak się zachowywać na scenie, ustawiać do światła, 
radzić sobie z mikrofonami. Tak się stało – spotkali-
śmy się i przekazałem im swoją wiedzę. A przy oka-
zji od razu zobaczyłem, kto się nadaje do kabaretu, 
a kto jest totalnym drewnem.

Nie wypadało mi oczywiście powiedzieć wprost 
Marcinowi: z tych dwóch coś będzie, a ci są do ni-
czego. Byłem już  wtedy technicznym grupy Voo 
Voo, miałem etat w teatrze, więc wyłgałem się bra-
kiem czasu. Niemniej jednak podzieliłem się z kum-

plem swoją opinią i ona bocznymi drzwiami dotarła 
do Marcina. Pewnego dnia zadzwonił do mnie, pro-
sząc o  spotkanie. „Wywaliłem tamtych dwóch, co 
robimy?” – powiedział. Wtedy nie miałem już wyj-
ścia i zacząłem przychodzić na próby. 

Początki były skromne: zaczynaliśmy na minisce-
nie, wielkości dwóch i pół metra, w Winiarni u Dy-
szona. Prowadził ją nasz znajomy, który dał nam 
wolną rękę. W sali mieściło się około 20–30 osób. 
Ale ludzie, o dziwo, zaczęli przychodzić i się śmiać. 
Tak powstał kabaret Ani Mru-Mru. 

_Szybko wypłynęliście na pozalubelskie wody. 
Nasi znajomi uznali, że skoro rozśmieszamy ludzi 
w Lublinie, warto pokazać się w innych miejscach. 
Jeszcze w 2000 roku znaleźliśmy w Gdyni festiwal, 
który nazywał się „Wyjście z  cienia”. W  założeniu 
była to impreza, na której występowały nieznane 
grupy. Dlatego bardzo nas zdziwiło, że był tam na 
przykład kabaret Strzały z Aurory, który znałem już 
z telewizji i w którym występował między innymi To-
masz Jachimek. Oczywiście wygrali. 

W  komisji zasiadali Joanna Kołaczkowska i  Da-
riusz Kamys z kabaretu Potem czy Jurek Kamiński, 
więc na nas, śledzących scenę kabaretową, zrobiło 
to efekt WOW. Warunkiem uczestnictwa w  festi-
walu było złożenie kasety demo z  półgodzinnym 
programem, a my mieliśmy gotowe tylko 20 minut, 
więc na szybko go rozbudowywaliśmy. Częściowo 
w pociągu, a częściowo na miejscu powstał skecz 
„Czerwony kapturek”. 

_Absolutnie kultowy. 
Co ciekawe, parę grepsów, które się w nim pojawia-
ją, wyszło na scenie. Jako gajowy Gugała miałem 
założyć zieloną marynarkę leśniczego z  atłasową 

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów 
kabaretowych. Od ponad dwóch dekad rozbawia do łez 

miłośników lekko abstrakcyjnego humoru, jaki serwuje widzom 
grupa Ani Mru-Mru. Wywiad przeprowadziliśmy podczas 
wizyty w Bani, którą Michał odwiedził zarówno w celach 

zawodowych, jak i odpoczynkowych. 
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podpinką. Spociłem się i nie mogłem wsadzić ręki. 
Marcin widział, że ja się z tym szamoczę, więc im-
prowizował: „Leśniczy Gugała szedł powoli, szedł 
powoli, szedł powoli, bo… miał drewnianą nogę”. 
Co?! − spojrzałem na niego (śmiech). Ale usztywni-
łem nogę i wyszedłem. 

Takie były początki – byliśmy zwariowaną grupą 
pasjonatów. Już na tym festiwalu zauważył nas 
ktoś z telewizji i dwa czy trzy tygodnie później gra-
liśmy na jednej scenie z kabaretem Mumio i Stani-
sławem Tymem w  Teatrze Wybrzeże w  Gdańsku. 
To był dla nas totalny kosmos. 

_Cofnijmy się jeszcze w czasie. Wspomniałeś, że 
pracowałeś z  grupą Voo Voo. W  Teatrze Scena 
Ruchu również wystawiano spektakle, do których 
przyłożyli rękę. Jak wspominasz pracę z Wojtkiem 
Waglewskim i jego ekipą? 
Świętej pamięci Mirosław Olszówka, ówczesny dy-
rektor Teatru Scena Ruchu, był również menadże-
rem Voo Voo. Zespół napisał muzykę do dwóch 
sztuk: „Kalejdoskopu” oraz „Popiołów” i przy tej oka-
zji poznałem chłopaków. Jakiś czas później mia-
łem drobny wypadek na scenie przy wykonywaniu 
elementów akrobatycznych i nie mogłem pewnych 
rzeczy robić w teatrze. Oni z kolei mieli zawirowa-
nia ze swoim technicznym i  zaproponowali mi tę 
funkcję. Nie czułem się do tego przygotowany ani 
muzycznie, ani technicznie, ale za namową Wojtka 
postanowiłem spróbować. Początki były trudne, 
bo na pierwszym koncercie Waglowi padła struna, 
a ja nawet dokładnie nie wiedziałem, jak ją zmienić 
(śmiech). Ale z czasem wszystkiego się nauczyłem 
do tego stopnia, że sam potrafiłem ogarnąć dźwięk 
i instrumenty pod kątem realizacji koncertów w stu-
diu Programu III Polskiego Radia. 

To były piękne chwile z  genialną grupą ludzi – 
prawdziwie poszukujących artystów, interesujących 
się wszystkimi gatunkami muzycznymi. Przy każdej 
kolejnej płycie i  trasie koncertowej Wagiel z  ekipą 
zabierali nas do innego muzycznego świata. Mogę 
śmiało powiedzieć, że czas z nimi spędzony to jed-
ne z najpiękniejszych chwil mojego życia.

_Jak się rozstaliście? 
W  pewnym momencie kabaret tak mocno wszedł 
w moje życie, że musiałem się określić. Marcin miał 
podobny dylemat, bo był nauczycielem WF-u i pra-
cował w szkole. W końcu został wezwany do pani 
dyrektor, która stwierdziła, że z taką liczbą zwolnień 
za chwilę będzie musiał iść na rentę (śmiech). On 
więc pożegnał się ze szkołą, a  ja podczas którejś 
z tras Voo Voo powiedziałem: panowie, nie chcę, ale 
muszę. Wybieram kabaret i musimy się rozstać. Był 
płacz i żale, ale nawet dziś, gdy się spotykamy, pa-
damy sobie w ramiona. 

_Wspomniany wypadek przerwał twoją karierę 
w  dziedzinie pantomimy, ale chyba nadal wyko-
rzystujesz te umiejętności. Świadomość ciała jest 
w twoim zawodzie niezwykle ważna. 
Dzięki temu wypłynęliśmy, bo jako pierwsi na taką 
skalę w  Polsce zaproponowaliśmy połączenie ru-
chu ze słowem. Zdefiniowaliśmy ten styl w  takich 
numerach, jak „Tofik” czy „Otwarcie marketu”. 

_Wasza kariera trwa już 20 lat. Można powiedzieć, 
że trafiliście w złoty okres kabaretu w Polsce?
Kabaret w  Polsce istniał i  rozwijał się znacznie 
wcześniej. Działały chociażby Tey, Kabaret Moral-
nego Niepokoju, Potem, tylko przez pewien czas nie 
były lansowane i  popularyzowane przez telewizję. 
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Aż do momentu, gdy Nina Terentiew i Beata Hara-
simowicz, która zajmowała się młodymi kabareta-
mi, postanowiły pokazać je na małym ekranie. To 
się zbiegło z naszym debiutem. Dodatkowo od sa-
mego początku wygrywaliśmy mnóstwo festiwali 
i  przeglądów, więc chciano nas w  tej telewizji po-
kazywać. Trwa to do dziś, za co bardzo dziękujemy 
pracodawcy – publiczności. 

_A dzisiaj jest łatwiej czy trudniej? Jak porównasz 
możliwość wybicia się artysty kabaretowego 20 
lat temu i obecnie?
Jeśli dziś nie zainteresujesz widza w ciągu pierw-
szych 15 sekund, wystarczy jeden ruch palcem i cię 
nie ma. Wydaje się to trudne, ale tak naprawdę to 
samo zawsze działo się na scenie. Jeśli nie jesteś 
autentyczny, widz szybko to wyłapuje.

Co roku zmienia się poziom i  przesuwa granica 
dobrego smaku, a wymagania publiczności okazują 
się zupełnie inne. Tematy, które poruszano 10–20 
lat temu, dzisiaj nikogo już nie zainteresują. 

Rynek poszerzył się o  stand-up, który przejął 
część kabaretowej publiczności. Niezależenie od 
tego, czy pojawiają się nowe, ciekawe kabarety, czy 
też nie – a ostatnio się nie pojawiają, bo wszystko 
idzie w występy solowe – trzeba śledzić, co się dzie-
je na tej scenie. Choćby po to, żeby nie powielać po-

mysłów i nie zrobić przypadkowego plagiatu. 
Coraz trudniej zaskoczyć widza i  wymyślić coś 

nowego. Mieliśmy lepsze i  słabsze programy, ale 
ostatni ludzie chwalili i mamy nadzieję, że podobnie 
będzie z tym, który teraz przygotowujemy. 

_Wasz brak odwoływania się  do bieżących wyda-
rzeń i polityki można chyba postrzegać jako zaletę. 
Wspomniany Mirosław Olszówka zawsze mówił, że 
jeśli obawiasz się, że obrazisz chociaż jednego wi-
dza, to tego nie rób. Nigdy nie szliśmy w numery na 
„obiegowe” tematy. Od samego początku prezento-
waliśmy nasze własne, autorskie poczucie humoru. 

_Mówiąc o  inspiracjach, nie ukrywasz, że twoim 
idolem jest Chaplin. Zresztą twój syn ma na imię 
Charlie. Myślisz, że są rzeczy w repertuarze, które 
wziąłeś wprost od niego? 
Po Chaplinie nie da się przejąć pewnych rzeczy jeden 
do jednego. Poza tym jestem od tego, by rozbawiać 
ludzi, a nie oceniać siebie czy innych. Dlatego trud-
no mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jedna 
rzecz opisana w  jego biografii i  w  wielu książkach 
o  ludziach z  naszej branży jest smutna, lecz praw-
dziwa. Większości znanych komików na świecie nie 
udało się pogodzić życia scenicznego z rodzinnym. 
My w pewnym momencie także musieliśmy podjąć 
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ważną decyzję, by zmniejszyć liczbę występów, bo 
nie mieliśmy czasu dla rodzin. Z jednej strony 26–28 
dni w miesiącu w trasie jest fajne – to nas nakręca. 
Występy przed publicznością są zastrzykiem energii, 
który ładuje mnie na długie tygodnie. Problem w tym, 
że ja zyskuję, a w tym czasie rodzina i bliscy tracą. 
Teraz udało nam się zmniejszyć tę aktywność do 
akceptowalnego przez wszystkich poziomu. Ale nie 
da się cofnąć tego, co było. Chaplin też miał wiele 
rodzinnych zakrętów i dopiero pod koniec burzliwe-
go życia ustatkował się, by czerpać radość z każdej 
chwili. 

_Ciekawym tematem jest także rozdźwięk między 
image’em artysty a  tym, jakim człowiekiem jest 
naprawdę. Marlon Brando powiedział w  jednym 
z  wywiadów, że Chaplin potrafił być bardzo nie-
przyjemny. Na przykład fatalnie traktował syna na 
planie filmowym. 
Gdy spotykam naszych widzów w sklepie czy hote-
lu, zawsze mają wobec mnie te same oczekiwania, 
bo tylko takiego mnie znają – rozbrykanego i  za-
bawnego gościa z kabaretu Ani Mru-Mru. Ale praw-
da jest taka, że nie da się być non stop śmiesznym. 
Żeby być kabareciarzem lub estradowcem, trzeba 
być trochę „małpą towarzyską” i  ja taki jestem, ale 
czasem muszę mieć krótką chwilę na normalność. 
Choć zaznaczam, że nigdy nie trwa ona zbyt długo.

Natomiast oceniając Chaplina, warto pamiętać, 
że on od dziecka, aby dostać przysłowiowe wiader-
ko węgla, musiał zatańczyć, zaśpiewać, zapraco-
wać. Trudno więc mówić, że był tyranem i despo-
tą, bo sam nie zaznał niczego dobrego i  nie miał 
innego punktu odniesienia. Był za to perfekcjonistą 
i doskonale kreował wizję swojego świata, co widać 
w każdym filmie. Geniusz Chaplina polegał dla mnie 

także na tym, że pomimo wszystkich przeciwności 
losu potrafił być tak śmieszny i dać ludziom tyle cie-
pła. Nie mnie sądzić, czy przejąłem coś od niego, 
choć też wywodzę się z bardzo biednej rodziny.

_Jeśli mówimy o  legendach, to wspomnij pro-
szę  współpracę Ani Mru-Mru z  Michaelem Pali-
nem z grupy Monty Pythona. 
O, tak! Kiedy w  latach 90. z Wojtkiem, moim kum-
plem z Lublina, zobaczyliśmy jeden film Monty Py-
thona, zwariowaliśmy na ich punkcie. To był czas, 
gdy nikt nie kupował angielskiego poczucia humoru, 
a my potrafiliśmy zastawić rowery, pożyczyć pienią-
dze, zrobić wszystko, by zdobyć kolejne nagrania. 

Jakież było zaskoczenie, gdy nasz menadżer któ-
regoś dnia powiedział, że zadzwonili z BBC i chcą 
się z nami spotkać. Okazało się, że nagrywali cykl 
programów o  krajach, które wchodzą do Unii Eu-
ropejskiej. Prowadził go Michael Palin. Dowiedzieli 
się, że w Polsce bardzo prężnie działa scena kaba-
retowa i chcą porozmawiać.

Oczywiście ucieszyliśmy się, równocześnie za-
chodząc w głowę: dlaczego my? Przecież mieli do 
wyboru tak wiele innych kabaretów, które od lat 
działały w Polsce. Okazało się, że ktoś z szefostwa 
programu miał polskie korzenie i  po zrobieniu re-
sear chu, który polegał na obejrzeniu licznych ske-
czy, producenci BBC uznali, że nasze prezentują hu-
mor najbardziej zbliżony do grupy Monty Pythona. 
I tą drogą poszli. 

Potem zapytali, czy Michael Palin mógłby pojawić 
się z nami na scenie. Wooooooow – taka była na-
sza reakcja. Wspólny występ w Elblągu był zupełną 
niespodzianką dla publiczności. Michael był po-
twornie stremowany i gdy stał ze mną za kulisami, 
czułem, jak drży. Mówię mu: „Michael, relax, easy, 
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przecież nie robisz tego pierwszy raz”. A on na to: 
„Ale pierwszy od ponad 20 lat”. 

To był numer „Arka Noego” i Marcin zapowiedział: 
mamy teraz dużą niespodziankę, dzisiaj specjalnie 
dla państwa wystąpi Michael Palin z grupy Monty 
Pythona. Publiczność potraktowała to jak żart, ale 
gdy wyszedł na scenę i  zaczął śpiewać, ludzie po 
prostu oszaleli: wstali, krzyczeli, to było coś niesa-
mowitego. Potem dostaliśmy wielkie owacje. Palin 

bardzo nam za to dziękował. „Przypomniałem sobie 
sens życia” – powiedział. 

_Wybór BBC jest też chyba dowodem na uniwer-
salność waszego humoru. 
Tak – potem przez dłuższy czas producent z BBC 
pytał nas, czy nie możemy zrobić półgodzinne-
go programu po angielsku. Twierdził, że to będzie 
strzał w  dziesiątkę i  wróżył nam karierę na Wy-
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spach. Próbowaliśmy się nawet z tym zmierzyć, ale 
pierwszym problemem było przeniesienie pewnego 
rodzaju niuansów, które rozumieją Polacy, na rynek 
angielski. Wydawało się to nie do zrobienia i pomysł 
umarł. Ale kto wie, co by było…

_Tak jak The Rolling Stones muszą zagrać „Angie”, 
a Deep Purple „Smoke on the Water”, tak samo ka-
baretowa publiczność zapewne zawsze chciałaby 
obejrzeć  „Tofika”. Przychodzi moment, kiedy już 
nie możecie? Czy jeśli kabareciarz sam ma dane-
go numeru dosyć, rozśmieszy ludzi? 
Powiem za siebie. Jeśli mam coś robić mecha-
nicznie, a nie dlatego, że sprawia mi przyjemność, 
odpuszczam. Rutyna to najgorsza rzecz w tym za-
wodzie, więc staram się jej unikać. Akurat historia 
z „Tofikiem” jest taka, że przestaliśmy go grać, po-
nieważ któregoś razu, podczas rozdawania auto-
grafów po spektaklu, ktoś wszedł za scenę i buch-
nął nam ciuchy Tofika. Brzmi niewiarygodnie, ale 
taka jest prawda.

Oczywiście ludzie do dzisiaj dopytują się o stare 
numery, typu „Supermarket” czy „Chińczyk”. Ale gdy 
je gramy, nie ma już elementu zaskoczenia. Na po-
czątku ludzie rozpoznają skecz, więc jest euforia, 
ale potem następuje cisza, bo wszyscy te dowcipy 
znają. Nie ma amplitudy nastrojów. Dlatego uznaje-
my, że to już historia, do której nie wracamy.

_Przypominają ci się sytuacje, w  których reakcja 
publiki totalnie odwróciła do góry nogami zaplano-
wany przez was skecz? Coś się wydarzyło wśród 
widzów, wy zareagowaliście i  powstała całkiem 
nowa sytuacja?
Aż tak to nie. Mamy na tyle dużo doświadczenia, że 
wiemy, jak wrócić na przygotowane tory. Ludzie pod 

wpływem, wakacyjny luz i  inne sytuacje sprawiają, 
że zdarzają się rzeczy nieobliczalne, ale potrafimy 
nad tym panować. 

_W jakim stopniu wasze skecze ewoluują z czasem? 
Zazwyczaj skecz zagrany w dniu premiery i trzy mie-
siące później jest zupełnie inny. Wiele razy planowa-
liśmy robić prawdziwe próby z czytaniem, uczyć się 
na pamięć i opracowywać ruch na scenie, ale w na-
szym wypadku nigdy się to nie sprawdzało. Zwykle 
jest więc tak, że w numerze 70 procent to sztywny 
szkielet, którego się trzymamy, a 30 procent to im-
prowizacja, w ramach której skaczemy na głęboką 
wodę. Tak naprawdę dłutem, które kształtuje nasz 
materiał, jest publika. Widzowie decydują, który 
moment jest śmieszniejszy, co trzeba doszlifować, 
gdzie można sobie pozwolić na improwizację, a co 
powinno zostać. To jest żywa forma i my też bawi-
my się tym procesem.

_Jesteście razem 20 lat, niczym stare dobre mał-
żeństwo. Mieliście jakieś kryzysy, które groziły re-
alnym rozpadem?
Po wielokroć (śmiech). Na szczęście umiemy uży-
wać naszych aparatów mowy i jesteśmy na tyle in-
teligentni, że jak przychodzi do jakiegoś zarzewia, 
to „książka” ląduje na stole i w paru żołnierskich sło-
wach sobie wszystko wyjaśniamy. 

_A  wasza rozpoznawalność nie bywa męcząca? 
Bo w twoim przypadku, co obserwuję też tutaj, jest 
ona bardzo duża. Co chwilę ktoś nas zaczepiał 
podczas sesji zdjęciowej i teraz, w trakcie wywia-
du. Jak pójdziesz na Termę, pewnie przez więk-
szość czasu będziesz pozował do zdjęć.
Zgadza się, natomiast nie mogę powiedzieć, że 
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mnie to męczy. Gdy słyszę znane osoby, które mó-
wią, że mają tego dość, moja rada brzmi: zawsze 
możecie robić coś innego. Jako estradowiec i kaba-
reciarz nie istnieję bez publiczności, więc stawanie 
do zdjęć i rozdawanie autografów to część mojego 
życia artystycznego. Koniec, kropka. 

_Kiedyś koledzy z  zespołu powiedzieli o  tobie, 
że jakbyś potrącił starszą kobietę na pasach, to 
ludzie zapytaliby: po co tam lazła? – tak bardzo 
jesteś lubiany. Teraz życie zweryfikowało tę sym-
patię − dostałeś niesamowity zastrzyk energii i do-
wód uwielbienia od fanów. To oczywiście trudny 
temat, ale chyba musimy poruszyć sprawę zbiórki 
na leczenie twojej partnerki. 
Tak, to jest bardzo miłe i nieoczekiwane. Pandemia 
nas zaskoczyła, ja mam też swoje zaszłości poroz-
wodowe i przyszedł moment, że nie mieliśmy środ-
ków na leczenie. Na szczęście ktoś mi podpowie-
dział: Michał, robimy ogólnopolską zbiórkę. Nie było 
czasu, aby się zastanawiać. Feedback był niesa-
mowity, bo w trzy dni zebraliśmy całą kwotę*, a na-
wet więcej, niż było potrzebne. Jestem wszystkim 
winny ogromne podziękowania. Jeszcze większą 

* Wywiad przeprowadzono 15 sierpnia 2020 roku.

satysfakcję przynosiły wpisy ludzi, którzy mówili, że 
mogą się odwdzięczyć za to, co robiłem przez tyle 
lat. Od razu głos mi się łamie, gdy o tym mówię…

_A jak w tej chwili wygląda sytuacja? 
Ciężko powiedzieć. Zaledwie 1 procent kobiet na 
świecie może zachorować na łobuza, który nas 
dopadł. Walczymy, nie poddajemy się, jesteśmy 
pełni wiary. Jedynym, co może nas zaskoczyć, jest 
czas – z nim toczy się walka.

_Jesteście tutaj na Bani z dziećmi i chyba dobrze 
się bawicie, macie szansę choć na chwilę zapo-
mnieć o tej trudnej sytuacji. 
Tak, ten weekend to taki nasz ostatni wypad, pod-
czas którego spotykamy się całą rodziną, bo za 
chwilę Jani kładzie się na miesiąc do kliniki. To bę-
dzie kluczowy czas, po którym dowiemy się, co i jak 
dalej. 

_Trzymamy kciuki i  liczymy na to, że pozytywna 
energia od ludzi pomoże i  – jak w  bajce o  Czer-
wonym Kapturku – wszystko dobrze się skończy. 

Rozmawiał: Piotr Drożdż 
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_Muszę panu serdecznie pogratulować, bo rozwój 
Hotelu Bania **** Thermal & Ski i całego Resortu 
Bania z pewnością zasługuje na miano wielkiego 
sukcesu biznesowego. Osiągnęliście ogromnie 
dużo i  ciekaw jestem, co motywuje was do dal-
szej rozbudowy. Może znane powiedzenie, które 
w ustach pana ojca brzmiało: „gdy się nie rozwija-
my, to się cofamy”, a może żyłka sportowa? 
Dziękuję za uznanie i  dostrzeżenie, że jest takie 
miejsce, które od lat się zmienia i rozwija. Też się 
nieraz zastanawiałem, dlaczego i  po co to robię. 
Bo choć każdy z nas ma swoje ambicje zawodo-
we, to jest też rodzina, której trzeba i chce się po-
święcać czas. 

Wydaje mi się, że duży wpływ na moją postawę 
miało dzieciństwo. Ojciec wpajał mi wiele do dziś 
aktualnych wartości. Zaraził mnie konstruowa-
niem, budowaniem, tworzeniem czegoś nowego. 
W dodatku lubię to, co robię, bo jestem z zawodu 
hotelarzem – skończyłem zakopiańskie technikum 
hotelarskie, a potem studiowałem na kierunku tury-
stycznym. 

Z żyłką sportową to też jest prawda. W dzieciń-
stwie byłem zawziętym sportowcem: do 12 roku ży-
cia jeździłem na nartach w klubie i taka rywalizacja 
bardzo mi odpowiadała. Nauczyłem się wtedy, że 
naprawdę liczy się pierwsze miejsce, a kolejne, na-
wet na podium, już tak nie smakują. 

_Chyba potwierdzi pan, że łatwiej sięgać po to 
pierwsze miejsce, kiedy nie zaczyna się od zera. 
Jest trudno niezależnie od tego, czy się coś za-
czyna, czy kontynuuje. Najważniejsze elementy to 
świadomość kierunku rozwoju i  podążanie z  du-
chem czasu. Kiedyś ojciec zbudował wyciąg wła-
snymi rękami, co oczywiście wymagało niezwykłej 
determinacji i  przedsiębiorczości. Z  drugiej strony 
dzisiaj poziom skomplikowania takiego przedsię-
wzięcia, jak wybudowanie nowej kolei linowej 
albo skrzydła hotelu, jest niesamowity. Inwestycja 
też jest ogromna i czas jej zwrotu z roku na rok się 
wydłuża, bo konkurencja robi swoje. Dlatego można 
powiedzieć, że i jedno, i drugie nie jest łatwe.

_Jakie cechy trzeba posiadać, aby z  powodze-
niem prowadzić tak ogromne przedsięwzięcie 
biznesowe? 
Na pewno zdrowie oraz kondycję fizyczną i  psy-
chiczną. Do tego odpowiednią dawkę optymizmu 
i  realizmu przy ocenianiu rzeczywistości bizneso-
wej i  społecznej. Wreszcie ważne, aby nas to cie-
szyło, bo z  jednej strony trzeba umieć robić duży 
biznes, ale z drugiej strony bardzo istotne jest czer-
panie z niego satysfakcji i zadowolenia.

_Jest w ogóle granica rozwoju, za którą Hotel nie 
będzie w stanie zaoferować już nic nowego? Czy 

Można śmiało powiedzieć o nim: „szef Resortu 
Bania”. W obszernym wywiadzie Paweł Dziubasik 

opowiedział nam o swojej filozofii biznesowej 
i życiowej, inspiracjach, wyzwaniach 

i planowanych inwestycjach. 

_PAWEŁ DZIUBASIK:
  WIZJA I ROZWÓJ  
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też zawsze znajdzie się pole do popisu, bo – jak to 
mówią Anglosasi – sky is the limit?
Można zrobić wiele, ale dzisiejsza sytuacja związa-
na z COVID-19 pokazuje, że najważniejszą umiejęt-
nością jest przetrwanie. Natomiast na pewno nie 
twierdzę, że to, co osiągnęliśmy, jest wystarczające. 
Dużo jeszcze przed nami i  wiele wciąż chciałbym 
zrealizować. Tyle że w obecnej sytuacji najpewniej 
trzeba będzie te plany przełożyć na później. Gdy pa-
trzę na Resort Bania jako na miejsce rodzinne, cią-
gle uważam, że może być lepsze. Widzę potencjalne 
obszary, które jesteśmy w stanie zagospodarować, 
żeby kompleksowość usługi była jeszcze większa. 

Nasz drugi segment to obsługa biznesu, czyli tak 
zwany sektor MICE*: kongresy, konferencje, targi, 
szkolenia, wyjazdy motywacyjne. W tym zakresie nie 
widzę już aż tak dużego pola do rozwoju, bo oferu-
jemy wszystkie niezbędne i komplementarne usługi. 
Niestety, kiedy zrealizowałem tę inwestycję, na wio-
snę 2020 roku przyszła pandemia i  nas zamknęli. 
Wszystko jest gotowe, ale przez ostatni rok prawie 
nie można było tego wykorzystać. 

To duża strata, ale z drugiej strony infrastruktura 
dla biznesu dała i daje nam możliwości skierowa-
nia bardziej atrakcyjnej oferty do klienta indywidu-
alnego, bo w  obecnej sytuacji szczególnie ważna 
jest przestrzeń. Gdybyśmy jej nie mieli, pojawiłoby 
się wiele dodatkowych problemów logistycznych, 
na przykład koszty serwowania śniadań w  trzech 
miejscach, żeby zapewnić komfort klientom, a tak-
że spełnienie wszystkich wymagań wynikających 
z restrykcji. 

* MICE: Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions Industry, 
dosł. przemysł poświęcony spotkaniom, motywacji, konferen-
cjom i wystawom.

_Czy nie jest tak, że ma pan charakter podobny do 
ojca? Przecież mówiło się na Podhalu, że jak Józef 
Dziubasik coś sobie wymyśli, wcześniej czy póź-
niej to zrobi . 
Prawda, że chyba widać te same geny. Też jestem 
uparty, bo twierdzę, że nie da się zrobić tylko tego, 
czego nie jesteśmy sobie w  stanie wyobrazić. Je-
steśmy lepsi, jeśli widzimy aspekty, których nie do-
strzegają inni. Wyznaję jeszcze jedną zasadę: staraj 
się nie być konformistą i nie rób tego, co wszyscy. 
Trzeba zawsze dążyć do wyróżnienia się i nawet je-
śli nie jest to możliwe na każdym obszarze, warto 
próbować. 

_Zaraża pan ludzi takim podejściem? 
Oczywiście chciałbym, żeby pracujące tutaj oso-
by zwracały uwagę na tyle rzeczy, co ja. Jednak nie 
mogę mieć takich oczekiwań, bo człowiek związany 
ze swoim działaniem emocjonalnie zawsze podcho-
dzi do niego inaczej. A  ja przecież wychowałem się 
w  tym miejscu. Mimo to próbuję zarażać członków 
zespołu uważnością na detale. Na przykład nie je-
stem w stanie przejść obok czegoś, co nie działa albo 
funkcjonuje nie tak, jak powinno. Staram się wykony-
wać moją pracę jak najlepiej i w ten sposób inspiro-
wać innych do tego samego. Myślę, że się udaje. 

_Właśnie, w biznesie odpowiedni ludzie są wszyst-
kim. Muszę przyznać, że redagując „Magazyn Ba-
nia”, jestem pod ogromnym wrażeniem państwa 
teamu, i  to począwszy od menadżerów zarządza-
jących poszczególnymi działami, przez ludzi mają-
cych bezpośredni kontakt z klientem po – na przy-
kład – szefa ochrony, z którym wywiad znajdzie się 
w tym numerze magazynu. Co jest kluczem przy 
kompletowaniu tak świetnego zespołu? 
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Trudno tylko i wyłącznie sobie przypisywać sukces, 
że są tu tacy ludzie. Oczywiście, trzeba umieć ich 
dobrać, ale czasami coś się zdarza przez przypadek 
i także w tym zakresie ważne jest szczęście. To, że 
tutaj pracują takie osoby, pewnie z jednej strony jest 
kwestią mojego „zarażania”, instruowania, może 
czasem nawet „upierdliwości” w  zwracaniu uwagi 
na pozornie mniej istotne detale. Z drugiej strony, je-
śli człowiek stara się stworzyć widoczne pod wzglę-
dem kompleksowości usług miejsce w skali Polski, 
a może i Europy, to też przyciąga dobrych ludzi, któ-
rzy chcą tutaj pracować. Jeśli zaś trzon, który kie-
ruje resztą personelu, jest odpowiednio nastawiony, 
wszystko w firmie wychodzi lepiej. Aby tak było, nie 
wystarczy tylko godne wynagrodzenie, potrzebny 
jest też klimat w pracy. 

W naszej branży, czyli usługach, współpraca ze-
społu i życzliwość wobec klienta są absolutną pod-
stawą. Zawsze tłumaczę, że jeśli ktoś nie lubi in-
nych ludzi, nie powinien pracować w takim miejscu, 
przynajmniej nie na froncie. Ważne jest także, aby 

nie było dużej rotacji, bo personel musi mieć czas 
na wyszkolenie. Udaje nam się to, chociaż oczywi-
ście ocena należy do gościa.

_A  w  pana działaniu jest obecny element rywali-
zacji? Rozwój podobnych obiektów na Podhalu 
i  w  Polsce motywuje państwa do kolejnych in-
westycji czy raczej – jak Adam Małysz lub Kamil 
Stoch  – staracie się koncentrować na sobie? 
Na konkurencję zawsze trzeba patrzeć, bo – czy 
tego chcemy, czy nie – otoczenie, zarówno bliższe, 
jak i  dalsze, zawsze na nas oddziałuje. Walczymy 
o klienta i go sobie zabieramy. Trzeba czuć też pe-
wien niedosyt, bo jeżeli w jakimś momencie stwier-
dzimy, że osiągnęliśmy wspomniane „niebo”, nie bę-
dzie motywacji, by robić coś więcej. A przecież czas 
leci, rośnie nowe pokolenie, które myśli inaczej, więc 
utrzymanie świeżości organizacji jest wyzwaniem. 
Trzeba wciąż zaskakiwać klienta i nadążać za no-
wymi trendami, nie zapominając o podstawowych 
wartościach. 
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_Ani pana ojciec, ani pan nie ukrywacie, że wzo-
rowaliście się na hotelach rodzinnych w Alpach. 
Czy mógłby pan zdradzić tajemnicę, które obiek-
ty inspirowały pana na początku, a  które wciąż 
są wzorcowe? Podejrzewam, że „uczeń prześci-
gnął mistrza” i miejsca, które początkowo podzi-
wialiście, teraz mogłyby uczyć się od was... 
Wciąż  inspiruję się obiektami w  Alpach, głównie 
w Austrii. Dalej znajduję takie, które są dla mnie wzor-
cem prostoty i konserwatyzmu architektonicznego. 
Architektura powinna korespondować z tradycją i hi-
storią, bo w takim regionie jak nasz nie można na siłę 
tworzyć nowoczesności. Oczywiście design ciągle 
się zmienia i trzeba nadążać za trendami, ale u nas 
muszą dominować naturalne materiały i nawiązania 
do tradycji. Na tym polega konserwatyzm, który po-
dziwiam w krajach alpejskich. 

Kiedyś na targach w Berlinie znalazłem katalog 
hoteli, w  którym zobaczyłem piękne obiekty. Je-
den szczególnie rzucił mi się w oczy i uznałem, że 
muszę tam pojechać. Zabrałem rodziców i znajo-
mych. Kiedy jednak dojechaliśmy na miejsce, za-
pytali mnie, czy przywiozłem ich do jakiejś stajni. 
Przyznam, że też się trochę zdziwiłem, ale pierw-
sze wrażenie okazało się zupełnie mylne, bo gdy 
weszliśmy do środka i na spokojnie rozejrzeliśmy, 
wszyscy doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w wy-
jątkowej przestrzeni. To doświadczenie nadal mnie 
inspiruje.

_Równie ważne jak tradycja są chyba nawiązania 
do natury. 
Zdecydowanie, trzeba pamiętać, że architekturę, 
zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną należy reali-
zować dostępnymi zasobami. Można oczywiście 
ściągnąć baobab z drugiego końca świata, ale po-

wstaje pytanie, czy to ma sens. Koncepcja blisko-
ści z naturą jest mi w ogóle droga i nawet planuję 
mieć tutaj swoje konie, kury, kaczki, by pokazywać 
je dzieciakom. Dać  im okazję zbliżenia się  do tej 
przyrody, którą często znają już tylko z obrazków. 

_Zawsze podkreślał pan, że Resort Bania stawia 
na ekologiczne rozwiązania. Na kolejnych etapach 
rozwoju i rozbudowy staje się to coraz ważniejsze, 
prawda? 
Skala przedsięwzięcia staje się coraz większa. Ser-
cem naszych systemów grzewczych jest otwór 
geotermalny GT1. Jeszcze w  2021 roku chcemy 
wykonać odwiert GT2, który ma zapewnić dodatko-
wą energię cieplną. Potrzeby rosną, a chodzi przede 
wszystkim o optymalne zużycie energii i jej produk-
cję za pomocą choćby pomp ciepła, które mogą 
ogrzewać i chłodzić. 

Dodatkowo wykorzystujemy ściek oczyszczony 
z oczyszczalni MBR, który stanowi dolne źródło cie-
pła. Automatyka przemysłowa jest stale ulepszana, 
co ma istotny wpływ na optymalne zarządzanie 
energią. Oszczędzanie wody pitnej to wyzwanie, ale 
zużycie udało się mocno ograniczyć poprzez zasto-
sowanie prostych urządzeń typu perlatory, a w ga-
stronomii – specjalnych wylewek. 

Zastanawialiśmy się nad farmą fotowoltaiczną, ale 
to wymaga dużego zielonego obszaru, który trzeba 
by pokryć panelami, co z kolei ingerowałoby w na-
turalny krajobraz. Warto też, w  kontekście ekologii, 
zwrócić uwagę na nasze dachy i tarasy, które w du-
żym stopniu porośnięte są zielenią. Nie dość, że mają 
naturalny wygląd, to stanowią dodatkowe źródło re-
tencji. Podlewanie zieleni w przyszłości będzie reali-
zowane ze zbiornika buforowego deszczówki. 
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_O  ile estetyka Hotelu i  najbliższego otoczenia 
jest tip-top, to ciągle różnie z tym bywa w okolicy. 
W  końcu nie tylko Resort Bania kształtuje krajo-
braz Białki. Czy jest coś, co szczególnie chciałby 
pan w nim zmienić?
Chciałoby się, żeby było pięknie, natomiast nie-
stety nie wszyscy potrafią łączyć tradycję i  nowo-
czesność. Na wiele rzeczy wpływu nie mamy, bo 
własność prywatna – przynajmniej dzisiaj – jest 
świętością. Możemy jedynie dawać dobry przy-
kład. Mam nadzieję, że architektura zewnętrzna, 
którą proponujemy na Bani, będzie inspiracją, żeby 
inni realizowali swoje projekty w podobny sposób. 
Oczywiście, koniec końców znaczenie ma budżet, 
bo po pierwsze, kosztuje nie tylko budulec, ale też 
jego konserwacja. A po drugie, otoczenie powinno 
być spójne z wnętrzem budynku. 

_Jeśli jadą państwo odpocząć rodzinnie, to udaje-
cie się do hoteli, czy też – dla kontrastu – wybiera-
cie inne obiekty? 

Może faktycznie lepiej byłoby nie jeździć do hoteli 
z obawy, że mniej odpoczniemy. Z drugiej strony 
nie mogę sobie tego odpuścić. Poza tym, gdy się 
jest gościem, zazwyczaj patrzy się na wszystko 
bardziej wyrozumiale. Większy mam problem, 
aby odpocząć w swoim hotelu. Gdy czasem spo-
tykam się z kimś tutaj i idę na piwo, zawsze mam 
takie poczucie, że coś mogłoby być i  funkcjono-
wać inaczej.

Kiedy jedziemy na wakacje do innych hoteli, stara-
my się wybierać bardzo dobre obiekty w nadziei, że 
się zainspirujemy i czegoś nauczymy. W ten sposób 
sprawdziliśmy już wiele miejsc. Starałem się pod-
glądać nie tylko rozwiązania w  moim ulubionym 
hotelu, do którego wracam, ale z każdego miejsca 
wyciągnąć coś, co może sprawdzić się u nas. Inna 
sprawa, że z  moich obserwacji wynika, iż Polacy 
inaczej reagują, mają inne potrzeby i  zachowania 
niż ludzie w  Niemczech czy Austrii. Dlatego wielu 
pomysłów  z zagranicy nie można zastosować je-
den do jednego. 
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_Zwykle mówi się, że dla związku nie jest optymal-
ne, gdy partnerzy pracują w jednym miejscu. Jed-
nak u państwa to się chyba sprawdza dzięki temu, 
że pani Katarzyna ma własne pole do działania, 
czyli Sielsko Anielsko, którym zarządza i  które 
z sukcesem rozwija. 
Nie zawsze to się udaje, ale generalnie wyznaję za-
sadę, że w domu nie rozmawiamy o sprawach biz-
nesowych. Zachęcam żonę, aby – gdy leży jej coś 
na sercu – poruszała taki problem na cotygodnio-
wym spotkaniu menadżerskim. I nawet jeśli słyszę 
argument, że chce mi się wygadać jak małżonkowi, 
i tak wolę, aby potem podniosła temat na zebraniu. 

Za nami 12 lat małżeństwa, żona lubi – a chyba 
nawet kocha – to, co robi. Jest w tym bardzo dobra, 
więc staram się po prostu nie wchodzić jej w drogę, 
bo jeszcze coś zepsuję (śmiech). Jestem dumny, że 
zajęła się tą działką. Klient decyduje o tym, co mu 
się podoba, i jeśli opinie są tak pozytywne przez dłu-
gi czas, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, 
a obszar SPA będzie u nas ewoluował. 

_Macie państwo trójkę dzieci, najstarsze w wieku 
13 lat. Czy stosujecie model wychowania, jakiego 
sami doświadczyliście, a który oddaje maksyma: 
„nie ma nic za darmo”? Zna pan zapewne powie-
dzenie, że w  biznesie rodzinnym pierwsze poko-
lenie buduje, drugie rozwija, a  trzecie niszczy… 
Niebezpieczeństwo bierze się oczywiście stąd, że 
trzecia generacja wyrasta już zazwyczaj w dużym 
luksusie. 
Wychowanie dzieci to sztuka. Ważne, aby rosły 
w duchu przedsiębiorczości i ze świadomością, że 
to, co mamy, zostało wytworzone przez pokolenia 
i stanowi wielką wartość. Oczywiście dla nich opo-
wieści o tym, jak to wyglądało, kiedy trzydzieści kil-

ka lat temu zaczynaliśmy od zera, są tym samym, 
co dla mnie historie mojego dziadka z  okresu 
wojny. Dziś mamy czasy dobrobytu i, może z wy-
jątkiem obecnej sytuacji związanej z  COVID-19, 
przestaliśmy już doceniać, że jest tak, jak jest i że 
nie spadło to z  nieba. Nastąpiło swego rodzaju 
przesilenie społeczne i  ludzie sami czasem nie 
wiedzą, czego chcą od życia i  jak świat powinien 
być ułożony. 

A  wracając do dzieci: trzeba znaleźć jakiś spo-
sób, żeby zmaksymalizować ten wspólny czas, co 
nie jest łatwe wśród codziennych obowiązków. To 
wyzwanie, ale dopiero jak nie włoży się w nie pra-
cy, może być ciężko. Dobrobyt bywa piękny, jednak 
trzeba umieć z niego korzystać i rolą rodziców jest 
odpowiednie pokierowanie dzieci. Przy tym musi-
my też pamiętać, że one i tak będą działać w innym 
czasie i mając inne możliwości. 

Obecnie nie martwię się, co będzie za kilkanaście 
lat: czy zechcą, czy nie zechcą tu pracować. Jako 
rodzice naturalnie życzylibyśmy sobie, by podzielić 
kompetencje i przekazać im to wszystko, ale zrobią, 
jak będą czuły. Liczę, że będzie pięknie, ale równo-
cześnie wiem, że może być różnie (śmiech). 

_Ile osób pracuje w Hotelu, a ile jest zatrudnionych 
w całym Resorcie? 
Obecnie w Hotelu Bania **** Thermal & Ski zatrud-
niamy około 130 osób, a w Termie Bania niewiele 
mniej, bo około 120. Sezonowo dobieramy perso-
nel, więc mówię tu o stałym trzonie, który jest gwa-
rancją jakości. Im mniejsza rotacja pracowników, 
tym lepiej, dlatego staramy się ludzi zachęcać do 
tego, żeby z nami dłużej pracowali. Oczywiście zda-
rza nam się także korzystać z outsourcingu, ale tyl-
ko w wyjątkowych okresach. 
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_Jak wygląda decyzyjność w  kluczowych kwe-
stiach i jaką funkcję formalnie pełni pan w Hotelu, 
a jaką w Termie? 
W  spółce hotelowej razem z  bratem funkcjonuję 
jako prokurent, natomiast docelowo chciałbym peł-
nić funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
W Termie jestem przewodniczącym Rady Nadzor-
czej, mój tata jest zastępcą, w  skład wchodzi też 
mama. Ośrodek narciarski to natomiast maleństwo, 
od którego cała przygoda się zaczęła. Ten element 
został wchłonięty przez spółkę hotelową – ona nim 
zarządza. 

_A jakie stanowisko w tym konglomeracie firm zaj-
muje obecnie pana brat? 
Damian, choć wszyscy mówią na niego Piotrek, jest 
właścicielem założonej przez siebie firmy o nazwie 
Supersnow, która produkuje armatki śnieżne i sys-
temy naśnieżania. To jedna z  kilku takich firm na 
świecie. Biznes nie należy do najłatwiejszych, bo 
postrzeganie polskich produktów na arenie między-

narodowej wciąż stanowi pewien problem. Obecna 
sytuacja też nie pomaga. Klienci przesuwają w cza-
sie decyzje o  inwestycjach lub po prostu ich nie 
realizują. Brat zajmuje się również projektem kolei 
gondolowej na Litwinkę, która ma połączyć Białkę 
Tatrzańską z  Czarną Górą – Litwinką. To bardzo 
ciekawy projekt i  wolałbym, aby on opowiedział 
o szczegółach w przyszłym numerze magazynu lub 
w  „Wieściach”. Zdradzę jedynie, że obecnie trwają 
prace nad uzyskaniem kompletu zgód i pozwoleń. 

_Pana ojciec musiał dużo ryzykować, chociażby 
przy inwestycji w odwiert. Zdarzało się panu po-
dejmować wyzwania na podobną skalę? A  może 
na pewnym etapie rozwoju nie jest to już potrzeb-
ne, bo największe ryzyko wziął na siebie ktoś, kto 
budował fundamenty imperium? 
Są dwa problemy – kiedy nie ma niczego i kiedy coś 
jest (śmiech). Tata skłonny był do podjęcia dużo 
większego ryzyka, bo nie było tu praktycznie nicze-
go. W biznesie zawsze zdarzają się kryzysy. Mieli-
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śmy taki w 2008 roku, a to, co dzieje się dzisiaj, tak-
że grozi recesją i myślę, że wszyscy odczujemy ją 
za jakiś czas. Dla niektórych przedsiębiorców może 
się to okazać, albo już okazało, dotkliwą próbą. Za-
tem ryzyko istnieje zawsze i  mądrość biznesowa 
polega na tym, by umieć je wyważyć. Na przykład 
nie przeinwestować. 

Najtrudniejszą inwestycją, którą zrobiłem do tej 
pory, było nowe skrzydło Hotelu. Okazało się, że na 
rynku brakuje materiałów budowalnych, na wszyst-
ko trzeba było długo czekać. Kiedy zaś inwesty-
cja się przedłuża, oczywiście rosną koszty. Przede 
wszystkim jednak nie byliśmy gotowi na przyjęcie 
gości zgodnie z planem. Bardzo to przeżyłem i  za-
stanawiałem się, gdzie popełniłem błąd. Oczywiście 
zdawałem sobie sprawę, że są czynniki zależne i nie-
zależne od nas, a tu więcej było tych drugich. Mimo 
tego było to dla mnie bardzo bolesne doświadczenie. 

_Ostatecznie jednak skrzydło Hotelu wyznacza 
zupełnie nową jakość, a  to jeszcze nie koniec. 
Większość inwestycji została ogłoszona wiosną 
2020 roku. Czy zaplanowana kolejność jest nadal 
aktualna: zaczniecie od przebudowy Karcmy Ba-
nia, potem Termy, a w ostatniej kolejności najstar-
szego skrzydła?
Kolejność zapewne zostanie zachowana, ale sytuacja 
pandemiczna prawdopodobnie spowoduje, że część 
z tych planów zostanie przesunięta w czasie. Co do 
Karcmy, nie mam wątpliwości. Budynek jest już leci-
wy, nie spełnia swojej funkcji tak dobrze, jak byśmy 
chcieli. Z tego względu i z racji rozmiarów inwestycji 
ta przebudowa powinna być realizowana w pierwszej 
kolejności, mam nadzieję, że w 2022 roku. Natomiast 
jeśli chodzi o wschodnią część Termy, to już pokaźna, 
kilkudziesięciomilionowa inwestycja, którą chcieliśmy 

rozpocząć najwcześniej w 2023 roku, ale w obecnej 
sytuacji być może zdecydujemy się na nią trochę póź-
niej. Ostatnim etapem będzie przebudowa najstarszej 
części hotelu. Warto podkreślić, o czym już wspomi-
nałem, że w tym roku mamy wykonać odwiert GT2, na 
który otrzymaliśmy dofinansowanie. 

_Karcma otrzyma swoją własną tożsamość i logo. 
Czy nie boi się pan, że coraz więcej nowych miejsc 
na terenie Resortu, funkcjonujących niezależnie 
od siebie, spowoduje, że gdzieś rozmyje się tożsa-
mość i zatraci się pierwotny duch Bani?
Oczywiście, trzeba zachować wspólny mianownik, 
który gwarantuje praca z  tymi samymi architekta-
mi. Prawda jest też taka, że trzymając się naszej 
estetyki, trudno wymyślić coś, co mocno różniłoby 
te obiekty. Natomiast dobrze, jak wkradnie się ele-
ment nowoczesności,  zresztą często wymuszony 
funkcjonalnością, bo jeśli w Karcmie chcemy zrobić 
rozsuwany dach, to nie możemy użyć drewna. Same 
technologie nasuwają więc pewne rozwiązania es-
tetyczne. A w Karcmie najważniejsze będą właśnie 
dach i taras z widokiem na stok i góry. 

_Rozbudowa Termy to już znacznie większe wy-
zwanie. 
Wbrew pozorom projekt nie jest taki trudny, ze wzglę-
du na brak technologii wody. To będzie tak zwana „su-
cha” część. Przede wszystkim stworzymy tam strefę 
handlową – która jest pożądana, bo ludzie przy okazji 
wizyty w takim obiekcie lubią sobie coś kupić – oraz 
usługową. Poza tym chcemy poszerzyć ofertę dla in-
dywidualnego klienta rodzinnego, pomagając odwie-
dzającym zorganizować czas dla dzieci. Stworzenie 
dla nich profesjonalnie zorganizowanej przestrzeni, 
gdzie mogą się wyszaleć, wybiegać, powspinać, to 
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jeden z naszych celów. Na salę zabaw przeznaczone 
będzie 2000 metrów powierzchni, więc powstanie 
obiekt rozrywki, jakiego próżno szukać w okolicy. Do 
tego dojdzie trzecia strefa, bez której nie dałoby się 
zorganizować projektu, czyli trzypoziomowe garaże 
podziemne. To również bardzo ważna część tej in-
westycji, bo po pierwsze, miejsce się kurczy i trzeba 
ten problem rozwiązać, a po drugie, schowanie prze-
strzeni parkingowej zawsze jest dobre wizerunkowo 
i poprawia estetykę otoczenia.  

_Wreszcie najstarsza część Hotelu, za którą  za-
bierzecie się w ostatniej kolejności. Oprócz pod-
wyższenia standardu i  rozbudowy Sielsko Aniel-
sko goście doczekają się też basenu pływackiego. 
Cóż, najstarsza część Hotelu ewidentnie odstaje od 
jakości, jaką proponujemy w nowszych skrzydłach. 
Oczywiście cena za pobyt w znajdujących się tam 
pokojach jest niższa, ale ja się już trochę  „wsty-
dzę” tego starego standardu. Upływ czasu robi 
jednak swoje. Budynek był oddany do użytku w la-

tach 2001/02, zaś dobudowę zrobiliśmy w okresie 
2003/04. Wtedy mieliśmy inny budżet i inne cele, bo 
miał to być hotel trzygwiazdkowy. 

Z jednej strony można go było od tego czasu prze-
budować, ale z drugiej uważam, że jak już coś robić, 
to raz, a  porządnie. Wiele osób będzie się pewnie 
dziwiło, że zamiast remontować dwudziestolet-
ni obiekt, chcę go zrównać z ziemią i postawić od 
nowa. Jestem jednak wewnętrznie przekonany do 
takiego rozwiązania i ta opinia jest podparta wiedzą 
zaufanych ludzi. 

Oczywiście budynek będzie większy: rozbuduje-
my strefę gastronomiczną i otworzymy nowe Siel-
sko Anielsko, do tego dojdzie basen, część fitness 
i salka do jogi. Stworzymy taką enklawę dla gościa 
hotelowego, by czuł, że jest to jego przestrzeń. Jeśli 
chodzi o basen, to Termy są na tyle atrakcyjne, że 
tutaj nie jesteśmy w stanie i nie chcemy zatrzymać 
dużej liczby klientów. Jednak istnieje grupa, która 
byłaby zainteresowana tym, by ambitnie popływać 
i poleżeć sobie w spokoju. 
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W dalszej perspektywie mamy w planach zmianę 
polityki dotyczącej Termy: chcemy, by klient hotelo-
wy czuł się tu lepiej i mógł uniknąć tłoku. To jednak 
wiąże się z rozbudową zachodniej części, więc mó-
wimy o jeszcze odleglejszej inwestycji. 

_Nie jest czasem tak, że goście pytają o takie udo-
godnienia, jak basen pływacki na terenie hotelu, 
a potem z nich nie korzystają? 
Takie czasem mamy wrażenie, ale z drugiej strony, 
po uruchomieniu w styczniu 2020 roku salki fitness 
jestem pozytywnie zaskoczony, jak dużym powo-
dzeniem się cieszy. Także to się zmienia i udogod-
nienia związane z  aktywnością fizyczną z  pewno-
ścią mają przyszłość.  

_Kilka lat temu powiedział pan: „Cały czas stajemy 
przed wyzwaniami, które zmieniają przyszłość”. 

Jak pan już wspominał, sytuacja pandemiczna 
wpływa także na wizję rozwoju hotelu na najbliż-
sze lata. W jakim kierunku obecnie pójdzie lub po-
winna pójść branża turystyczna i jak odnajdzie się 
w tym Bania?
Przed nami spowolnienie gospodarcze, bo to, 
co się dzieje, nie może przejść bez echa i  konse-
kwencji. Przetrwają najmocniejsi, a także ci, którzy 
mają szczęście. Oczywiście sytuacja jest trudna, 
ale trzeba pamiętać, że w trakcie każdej wojny jed-
ni ginęli, a  inni zyskiwali i się bawili. I myślę, że tu 
będzie podobnie. Jedni stracą, a drudzy pójdą do 
przodu. A  branża hotelarska? Ludzie potrzebują 
odpoczynku, bo serwujemy im przerywnik od życia 
codziennego, więc liczę, że odnajdziemy się w  tej 
nowej sytuacji. 

Rozmawiał: Piotr Drożdż 

SEZON NARCIARSKI 

tatrysuperski.pl

W I ĘC E J N A

TATRY SUPER SKI to największy projekt 

branży narciarskiej w Polsce, który łączy 

aż 19 ośrodków narciarskich Podhala, 

Spisza, Beskidu i Pienin. 

W każdym z nich można szusować 

dzięki jednemu, wspólnemu karnetowi. 

Fani białego szaleństwa w sezonie 

2021/2022 będą mieć do dyspozycji aż 

96 zróżnicowanych tras zjazdowych, 

dostosowanych zarówno do potrzeb 

początkujących, jak i zaawansowanych 

narciarzy i snowboardzistów.

Automaty dają możliwość nie tylko zakupu 

karnetu, ale także doładowania uprawnień 

czy odbioru skipassów zakupionych online. 

Szczegółową listę stacji zrzeszonych 

w projekcie, a także cennik karnetów oraz 

bieżące aktualności znajdziecie na stronie 

www.tatrysuperski.pl oraz na Facebooku 

i Instagramie.

Skipass TATRY SUPER SKI uprawnia do 

korzystania z blisko 90 różnego typu 

wyciągów w Polsce i na Słowacji, a także

z oferty kompleksu Termy Bania oraz 

Aquaparku Zakopane. Łączna długość tras 

należących do projektu TATRY SUPER SKI 

to ponad 60 km.

Fani szusowania skorzystać mogą zarówno

z karnetów dziennych, jak i godzinowych, 

które nabyć można w kasach ośrodków, 

online na stronie www.tatrysuperski.pl,

a także w nowoczesnych automatach 

biletowych, które w tym roku pojawiły się 

na części ośrodków.



2 9 ―
SEZON NARCIARSKI 

tatrysuperski.pl

W I ĘC E J N A

TATRY SUPER SKI to największy projekt 

branży narciarskiej w Polsce, który łączy 

aż 19 ośrodków narciarskich Podhala, 

Spisza, Beskidu i Pienin. 

W każdym z nich można szusować 

dzięki jednemu, wspólnemu karnetowi. 

Fani białego szaleństwa w sezonie 

2021/2022 będą mieć do dyspozycji aż 

96 zróżnicowanych tras zjazdowych, 

dostosowanych zarówno do potrzeb 

początkujących, jak i zaawansowanych 

narciarzy i snowboardzistów.

Automaty dają możliwość nie tylko zakupu 

karnetu, ale także doładowania uprawnień 

czy odbioru skipassów zakupionych online. 

Szczegółową listę stacji zrzeszonych 

w projekcie, a także cennik karnetów oraz 

bieżące aktualności znajdziecie na stronie 

www.tatrysuperski.pl oraz na Facebooku 

i Instagramie.

Skipass TATRY SUPER SKI uprawnia do 

korzystania z blisko 90 różnego typu 

wyciągów w Polsce i na Słowacji, a także

z oferty kompleksu Termy Bania oraz 

Aquaparku Zakopane. Łączna długość tras 

należących do projektu TATRY SUPER SKI 

to ponad 60 km.

Fani szusowania skorzystać mogą zarówno

z karnetów dziennych, jak i godzinowych, 

które nabyć można w kasach ośrodków, 

online na stronie www.tatrysuperski.pl,

a także w nowoczesnych automatach 

biletowych, które w tym roku pojawiły się 

na części ośrodków.
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Przepis na sukces Hotelu Bania **** 
Thermal & Ski to między innymi dba-

nie o spójność architektoniczną, detale 
nawiązujące do bogatej tradycji regio-
nu oraz aranżacja wnętrz będąca po-

łączeniem nowoczesnych standardów 
i technologii z naturalnymi materia-
łami. Oto mały przewodnik po wciąż 

stosunkowo nowych, a niezwykle ory-
ginalnych i estetycznych miejscach 

w Hotelu i wokół niego. 

_MARIAŻ 
  TRADYCJI  
  Z NATURĄ

Przekrój otworu 
geotermalnego|

MAŁA ARCHITEKTURA – WIELKA SPRAWA
Dziedziniec przed głównym wejściem do najnowszej 
części Hotelu Bania **** Thermal & Ski zdobią wo-
dospad wraz z oczkiem wodnym. Za materiał budul-
cowy w dużej mierze posłużył naturalny kamień. Aż 
trudno uwierzyć, że kaskada wykonana na indywidu-
alne zamówienie przez mistrzów małej architektury 
krajobrazu nie jest dziełem natury. Połączenie kamie-
nia z  przemyślaną metaloplastyką i  zastosowanie 
nowoczesnych pomp uruchamiających wodospad 
zachwycają gości, a  wieczorne oświetlenie dodaje 
uroku. Nic dziwnego, że na hotelowej mapie miejsce 
oznakowano ikoną z aparatem fotograficznym. Tury-
ści chętnie fotografują się na tle małej architektury.

POZNAJ HISTORIĘ ZIEMI
Niezwykłą instalację − przekrój przez warstwy Zie-
mi w  miejscu odwiertu geotermalnego − można 
oglądać na głównym deptaku Resortu Bania. Gej-
zer ma charakter symboliczny. I  choć nie oddaje 
skali przedsięwzięcia, które zapoczątkowało hi-
storię  wykorzystania źródeł termalnych w  Białce 
Tatrzańskiej, działa na wyobraźnię. Tym bardziej że 
w przekrój zostały wmontowane fragmenty auten-
tycznych skał z odwiertu. Miejsce to spełnia także 
walory edukacyjne. Małe i  duże dzieci zatrzymują 
się, aby podziwiać gejzer, przeczytać informacje 
umieszczone na tablicy i zainteresować się 70 mi-
lionami lat historii zaklętej w skałach. 



3 1 ―

Wodospad 
i oczko wodne 

Gejzer przy deptaku 

|

|
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„ZA CZYM KOLEJKA TA STOI?”
W Resorcie Bania gościom nie grożą kolejki po in-
formację, niczym w  znanej piosence opisującej 
realia PRL-u. Wychodząc naprzeciw turystom i obo-
wiązującym współcześnie standardom komforto-
wego wypoczynku, właściciele stworzyli dodatkowy 
Punkt Informacyjny. W zależności od sytuacji może 
być punktem zapisów dzieci do szkółki narciarskiej, 
miejscem prezentacji górskich marek czy dodatko-
wą strefą obsługi hotelowych gości. 

POWITANIE FANÓW BANI
Od niedawna wszyscy stali goście Hotelu, którzy 

wracają  do swojego ulubionego obiektu, będą 
mogli jeszcze bardziej poczuć się jak wyczekiwa-
ni, dobrzy znajomi. W recepcji czeka bowiem na 
nich niespodzianka w  postaci nowego stanowi-
ska oznaczonego „Fani Bani”, w którym będą mo-
gli zameldować się w  pierwszej kolejności, bez 
oczekiwania na jeden z ogólnodostępnych punk-
tów. To tylko początek udogodnień, jakie przygo-
towane będą dla wszystkich, którzy regularnie od-
wiedzają Hotel Bania. Wystarczy wspomnieć, że 
dla Fanów Bani gospodarze Hotelu zaoferowali 
m.in. 10% rabatu do wykorzystania na usługi ga-
stronomiczne i SPA.

Stanowisko szybkiego 
zameldowania dla 
Fanów Bani|
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ZWIERZAKI Z GÓRALSKIMI ATRYBUTAMI
Na gości Hotelu czekają także przewodnicy po 
faunie Podhala − wyrzeźbione zwierzaki, będące 
efektem projektu artystycznego „Podhale Anima-
le” autorstwa Katarzyny Pawluśkiewicz i  Gabriela 
Szyrszenia. Umieszczone w  rozmaitych punk-
tach lobby, recepcji, wejścia do Sielsko Anielsko 
Wellness & SPA i  głównego korytarza łączącego 
recepcję ze skrzydłem południowym Hotelu Bania 
zwierzaki spełniają rolę estetyczną i  edukacyjną. 
Nie tylko przykuwają wzrok formą, ale i rozbudzają 
ciekawość. Każda rzeźba opatrzona jest tabliczką 
z informacją dotyczącą obszaru występowania da-

nego gatunku i jego charakterystycznych cech. Gó-
ralskiego charakteru nadają im atrybuty związane 
z tradycją i kulturą Podhala. Tylko w Resorcie Bania 
spotkać można lisa z parzenicą, rysia w góralskiej 
koszuli czy jeża w kapeluszu z charakterystycznym 
piórkiem.  

PASTERSKA KULTURA W NOWOCZESNYM 
WNĘTRZU
Lobby, scenę i punkt informacyjny ozdabiają cha-
rakterystyczne dzwonki, kojarzone głównie z alpej-
skimi łąkami. Kolekcja jest wynikiem zamiłowania 
Pawła Dziubasika do podróży i  góralskiej kultury. 

Wyrzeźbione zwierzaki 
– „przewodnicy” po faunie Podhala |
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Scena w lobby 
hotelowym|

Dzwonki zachwycają wielkością, detalami i histo-
rią, którą ze sobą niosą. 

KURTYNA W GÓRĘ, ŚWIATŁA NA SCENĘ!
Różnorodność koncertów, występów estradowych 
i  małych form teatralnych odbywających się na 
Bani zainspirowała do wybudowania stałej sceny 
w lobby. Nic dziwnego, skoro w sezonie zimowym, 
a przede wszystkim letnim, takie imprezy w Resor-
cie Bania organizowane są niemal każdego wieczo-
ru. Profesjonalne oświetlenie i  kurtyna oraz mała 
garderoba dla artystów podnoszą komfort pracy 
wykonawców i jakość odbioru oferty kulturalnej.

KAWIARNIA NA SZCZYCIE
Szczytem marzeń niejednego łasucha i  konesera 
szlachetnych trunków jest Kawiarnia na Szczycie, 
usytuowana na czwartym piętrze w  nowej części 
Hotelu Bania. Duże, przestrzenne okna z  ekspozycją 
na południową stronę świata wywierają na gościach 
niezapomniane wrażenie. Unikatowy efekt połączenia 
drewna i miedzi, a także urokliwe lampy podnoszą wa-
lor aranżacji wnętrza. Tylko tutaj można delektować 
się ciastami i pralinami z cukierni Hotelu Bania, wypić 
pyszną kawę i poznać smak wyselekcjonowanych, naj-
lepszych alkoholi. A to wszystko z widokiem na Tatry 
Wysokie, Bielskie i Dolinę Białki.
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NOWY STANDARD POKOI
Przestronne i  funkcjonalne apartamenty rodzin-
ne, utrzymane w ciepłym, góralskim stylu, czekają 
na wszystkich gości w  niedawno otwartej części 
Hotelu – Bania Family House. Wysoki standard 
pobytu zapewnia między innymi klimatyzacja we 
wszystkich pokojach, a dobry sen − łóżka ze spe-
cjalnie dobranymi materacami. Nowe apartamenty 
są kolejnym dowodem na to, że Resort troszczy się 
o gości i zapewnia im komfort wypoczynku, nie za-
pominając, że pragną wraz ze swoimi najbliższymi 
czerpać to, co najlepsze z bliskości przyrody i histo-
rii góralskiego regionu. 

W  tyglu hotelowej różnorodności dba się o  dopa-
sowanie do indywidualnych potrzeb klientów, kom-
fort związany z nowoczesnością i pamięć o tradycji, 
czego przykładem może być także 110 niezwykłych 
pokoi w nowo otwartym skrzydle Hotelu. Niepowta-
rzalną przestrzeń tworzą tu detale, między innymi wy-
kończenia ręcznie wykonanych mebli z litego drewna 
czy dostępna w  Apartamentach Premier – wanna 
pod skośnym dachem sypialni z zapierającym dech 
w piersiach widokiem na majestatyczne Tatry Wyso-
kie. Apartamenty i pokoje w nowej części to luksuso-
we przestrzenie, w których jednak nadal na pierwszym 
miejscu wybijają się cechy, z których słynie Hotel Ba-

Kawiarnia na 
Szczycie |
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nia – przyjazność, przytulność, estetyka na najwyż-
szym poziomie i tradycja w nowoczesnym wydaniu. 

PEREŁKA „TRZY KORONY”
Jedna z  sal nowego centrum konferencyjnego − 
„Trzy Korony” − od samego początku jest perełką 
Resortu Bania. Ponad 500-metrowa przestrzeń 
spełnia funkcje biznesowe i estradowe. Niewątpliwą 
zaletą sali jest naturalne oświetlenie, dostępne dzię-
ki czterem świetlikom. Największą niespodzianką, 
jaką kryją „Trzy Korony”, jest możliwość szybkiego 

przearanżowania przestrzeni na miejsce wydarzeń 
kulturalnych. W  układzie kinowym sala pomieścić 
może aż 430 osób. Posiada na stałe wbudowaną 
scenę z trybuną dla ponad 100 widzów i osobnym 
zejściem do garderoby dla artystów.  

DLA MIŁOŚNIKÓW SPORTU
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktywnych 
gości, w Hotelu powstała nowoczesna sala fitness, 
z  której zadowoleni będą najbardziej wymagający 
klienci. Znajdują się w  niej m.in. najwyższej jako-

Sala Trzy Korony |
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ści rowerki i  bieżnie renomowanej włoskiej firmy 
Technogym, które wyposażone są w monitory LCD 
i mają połączenie z Internetem. Różnorodność do-
stępnego sprzętu gwarantuje możliwość wykona-
nia treningu na każdą partię ciała. 

PALARNIA W NIEPOWTARZALNYM KLIMACIE
W Hotelu otwarta została nowoczesna palarnia wy-
posażona w specjalne urządzenia wentylacyjne, które 
niezwykle szybko oczyszczają pomieszczenie i gwa-
rantują dobrą jakość powietrza. Tak jak w przypadku 

każdego miejsca na mapie Hotelu, także tutaj za-
dbano, by wygoda i komfort użytkowania łączyły się 
z  wysoką jakością wykończenia i  charakterystyczną 
dla Bani estetyką. Ściany palarni zdobią piękne zdjęcia 
przedstawiające palących górali, które pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Z ko-
lei pod oknem umieszczono okazałą rzeźbę wykona-
ną przez regionalnego artystę Gabriela Szyrszenia, 
która przedstawia górala palącego fajkę. 

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska

Góral z palarni |
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_JAKOŚĆ 
  SKŁADNIKÓW
  TO PODSTAWA 
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Siadamy przy stole w restauracji i w skupieniu 
studiujemy kartę dań. Wybieramy przystawkę, 

danie główne, deser. Na stole pojawiają się kolejne 
potrawy, które jemy ze smakiem, ale rzadko 

zastanawiamy się, w jaki sposób powstają. Właśnie 
o ten proces zapytaliśmy szefa kuchni 

 Hotelu Bania **** Thermal & Ski, Piotra Chlebdę. 

Piotr Chlebda|

_Co jest pierwsze w pana kuchni – produkt czy po-
mysł na danie?
Zdecydowanie pierwszy jest pomysł. Po latach 
pracy i  obserwowania wymagań gości inspiracje 
nasuwają się same. Oczywiście nie mogę zapo-
mnieć o  regionie i  tutejszej tradycji. Spora część 
podawanych przeze mnie potraw bazuje na prze-
pisach kuchni regionalnej, lecz nie ukrywajmy 
– gastronomia ewoluuje, ponieważ wymagania 
czy też gusta się zmieniają. Gdybyśmy trzyma-
li się sztywno tradycji, nasza oferta byłaby dość 
monotonna. Dlatego można powiedzieć, że to jest 
mieszanka kuchni góralskiej, polskiej i – w szero-
kim tego słowa znaczeniu – europejskiej, nowo-
czesnej. Kiedy już pojawia się pomysł na danie, 
rozpoczynamy tworzenie go z  odpowiednio do-
branych produktów. 

_Czy w tak dużej kuchni wchodzi w grę improwi-
zowanie na podstawie najlepszych dostępnych 
w  danym momencie produktów? Czy też nawet 
gotowanie z  sezonowych składników wymaga 
skrupulatnego przemyślenia?
My nie jeździmy na targ ani do zaprzyjaźnionego 
rzeźnika – rzeczywistość wygląda inaczej, niż jest 
przedstawiana w  telewizji. Choć oczywiście mam 
zaufanych, regionalnych dostawców o wąskim asor-
tymencie, z którymi współpracuję od wielu lat. Zna-
my się bardzo dobrze, więc wiedzą, jakich produktów 
oczekuję i dostarczają tylko te, które spełniają moje 
wymagania. Od jednego z nich kupuję same warzy-
wa i  owoce, ktoś inny przywozi mi sery regionalne 
bądź mięso. Miejsca na improwizację jest więc mało, 
ale nie oznacza to, że nasze gotowanie nie bazuje na 
świetnej jakości i świeżych produktach. 



4 1 ―

_Wspomniał pan, że ma zaufanych dostawców, 
a wydaje się, że ten element jest zwykle niedoce-
niany. Jak istotny dla końcowego efektu jest ich 
wybór i jak go pan dokonuje?
Drobny dostawca faktycznie często jest niedoce-
niany. Wpływa na to wiele czynników. Chcąc mieć 
dobry polski produkt (a  na tym głównie bazuje-
my), musimy liczyć się z większymi kosztami. Nie 
oszukujmy się: niektóre punkty gastronomiczne, 
na przykład fast foody, karczmy, bary kupują z re-
guły towar u dużych hurtowników czy w sklepach 
sieciowych, gdzie jakość nie zawsze jest wysoka, 
ale cena atrakcyjna. Moi dostawcy mają wyro-
by wysokiej jakości. Ceny są sporo wyższe, lecz 
jestem pewny tego, co trafia na stół. Jeżeli po-

trzebuję konkretnego składnika, wiem, że będę 
go miał. A  dobra kuchnia zaczyna się właśnie 
od niego. Nawet najlepszy kucharz nie wyczaru-
je smacznego dania z  kiepskich produktów. Tak 
naprawdę to właśnie ich jakość w  bardzo dużej 
mierze przekłada się na to, jak smaczna będzie 
gotowa potrawa. 

_A  jak wygląda przygotowywanie dania, które 
musi być nie tylko bardzo smaczne, ale także es-
tetycznie podane? To chyba wyzwanie, bo polska 
kuchnia tradycyjna nie słynie z wyjątkowej urody. 
Czasami trwa to dosyć długo. Zaczyna się od po-
mysłu. Potem wraz z  moim zastępcą dobieramy 
dodatki, analizujemy smaki, robimy to danie raz, 
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drugi, trzeci – kosztując, zmieniając składniki, wy-
gląd potrawy czy też wielkość i  kolor porcelany. 
Niezwykle istotne jest bowiem to, na czym ser-
wujemy danie, choć często goście nie dostrzega-
ją tego elementu. Następnie próbujemy potrawy 
w  szerszym gronie i  wybieramy najlepszą opcję. 
Danie, które trafia do karty, ma już swoją ostatecz-
ną formę. Choć oczywiście wszystko weryfikuje 
ocena klientów. 

_Co jest najtrudniejsze w przygotowaniu dania? 
Na dzień dzisiejszy przygotowanie nowych dań nie 
jest trudną i  skomplikowaną sprawą. Składniki są 
dostępne przez cały rok. W ostatnich latach świat 
poszedł niesamowicie do przodu technologicznie, 
co dotyczy też kuchni. Najnowszy sprzęt i techniki 
gotowania przyczyniają się do tego, że nasza pra-
ca staje się dużo łatwiejsza, a z drugiej strony daje 
o wiele więcej możliwości realizacji nawet najtrud-
niejszego pomysłu.

_W takim razie jakich technik pan używa?
Wbrew pozorom staram się bazować na tradycyj-
nym gotowaniu, co – paradoksalnie – w dzisiejszych 
czasach nie jest tak prostą rzeczą. Spora część mło-
dych kucharzy, przychodząc do pracy, nie zna pod-
staw. Są zafascynowani kuchnią molekularną, wszel-
kiego rodzaju nowościami, a nie znają fundamentów 
gotowania. Nasz polski bigos czy żurek jest dla nich 
czystą abstrakcją. Oczywiście używam metod sous 
vide czy też kuchni molekularnej, lecz w niewielkim 
wymiarze. To jest bardzo przyjemna zabawa, pod 
warunkiem, że dobrze zna się podstawy gotowania 
tradycyjnego, a  nowoczesnych technik używa do 
„podkręcenia” sprawdzonych przez lata i  pokolenia 
przepisów.  

_Danie jest gotowe, ale zanim trafi do nas, musi jesz-
cze zostać sprzedane. Jaką rolę pełnią – często nie-
doceniani – kelnerzy, którzy opowiadają o potrawach?
Dobry kelner powinien świetnie znać kartę. Musi 
wiedzieć wszystko o produktach, ich pochodzeniu, 
jakości i metodach użytych przy przygotowaniu da-
nej potrawy. Jego wiedza i fachowość w dużej mie-
rze decydują o zadowoleniu klienta. 

_Czy gość, który odżywia się według specjalnej 
diety – na przykład bezglutenowej i wegańskiej – 
może liczyć na coś specjalnie dla siebie?
Jak najbardziej. Jeśli chodzi o  diety i  upodobania 
żywieniowe naszych gości (mam na myśli między 
innymi wegetarian czy wegan), mają oni możliwość 
zamówienia dań na bazie produktów dostępnych 
w  danym dniu. Na życzenie serwowane są także 
oczywiście „specjalne” produkty, niezbędne w  ich 
zaleceniach żywieniowych.

_Gdyby mógł pan wybrać trzy najwspanialsze pro-
dukty, które spokojnie mogą stać się bazą każde-
go dania, od przystawki po deser?
Gdybym mógł wybrać tylko trzy produkty, które spo-
kojnie mogą stać się bazą pełnego obiadu, wybrał-
bym gorzką czekoladę, jajka i wino. 

_I jak wyglądałoby takie menu?
Na przystawkę zaserwowałbym przepiórkę w  so-
sie beszamelowym, z gorzką czekoladą i chilli. Na 
danie główne comber z  jelenia, szpinak duszony 
na winie z jajkiem, sos czekoladowy i leśne owoce, 
a na deser suflet czekoladowy. Oczywiście ważne, 
by każdy ze składników był najwyższej jakości. 

Opracowała: Matylda Marzec
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_Z NATURY  
  I PODHALA

Dary lasu, podhalańskich 
łąk i ogrodów pozyskiwane 
w zgodzie z naturą, dzięki 

umiejętnościom, wiedzy i pracy 
miejscowych górali, przeistaczają 

się we wspaniały produkt. 
Mariaż więcej niż udany, skoro 
jego efektem są sztandarowe 

produkty sprzedawane 
w Hotelu Bania **** Thermal & Ski. 



_Od niespełna roku w Resorcie można kupić mio-
dy, soki, syropy, ziołowe herbatki, konfitury, na-

lewki i alkohole produkowane na Podhalu przez małe 
rodzinne firmy. Za tymi biznesami stoi wielowiekowa 
tradycja pokoleń, które z pokorą i cierpliwością uczy-
ły się gór, łąk i lasów. Piękna przyroda odwdzięczała 
się swoimi darami, które mieszkańcy Podhala potra-
fili spożytkować dla dobra społeczności.

Dziś, kiedy minęła fala zachwytu zachodnimi 
produktami, które królowały na polskich stołach 
po przełomie polityczno-gospodarczym 1989 roku, 

konsumenci na powrót doceniają prostą, ekologicz-
ną żywność wytwarzaną regionalnie. Nic dziwnego, 
że trwa bum na podhalańskie specjały. Oferowane 
w Hotelu Bania produkty cieszą się ogromnym po-
wodzeniem, zwłaszcza w  połączeniu z  przysma-
kami wytwarzanymi bezpośrednio w  kuchni Hote-
lu, choćby marynowanymi borowikami, dżemami 
z truskawek i malin czy pasztetami. Sprzedaż eko-
logicznych i  regionalnych produktów staje się dla 
Hotelu Bania coraz ważniejszą ścieżką dotarcia do 
turystów. 
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_BOROWIKI W MARYNACIE
Zbierane w  okolicznych lasach oraz starannie selekcjono-
wane: preferowane są te najmniejsze i najładniejsze. Mary-
nowane według tradycyjnej receptury, z nasionami gorczycy, 
liściem laurowym, zielem angielskim, cebulką i marchewką, 
w  zalewie z  wody i  octu spirytusowego oraz jabłkowego, 
z niewielkim dodatkiem cukru. Tajemnica smaku marynaty 
tkwi w proporcjach składników i procesie produkcji, doglą-
danym przez szefa kuchni Hotelu Bania. Borowiki sprzeda-
wane są w szklanych, estetycznych słoiczkach. 

PROSTO Z KUCHNI BANI
Kiedy przychodzi sezon na owoce i dary lasu, kuchnia Hotelu Bania zamienia się w linię pro-
dukcyjną o najwyższych standardach, jednocześnie zachowując znany i doceniany smak 
ze stołów naszych babć.

_PASZTET Z KACZKI
Przyrządzany w kuchni Hotelu Bania z piersi z kaczki, bez 
niepotrzebnych dodatków i  nowinek kulinarnych. Do przy-
gotowania 100 gramów gotowego produktu wykorzystuje 
się 120–130 gramów mięsa. Niepowtarzalny smak pasz-
tetu szef kuchni uzyskuje dzięki dodaniu jabłka, żurawiny 
i tradycyjnie używanych do drobiu przypraw. Polska tradycja 
w kuchni Podhala. 
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_MIÓD WRZOSOWY
Nazywany królem miodów − wrzosowy należy do niezwy-
kle rzadkich i najbardziej cenionych. Aksamitny, intensywny 
w  smaku, o  rubinowobrunatnej barwie. Łagodny zapach 
wrzosu i jego wyjątkowy smak przenoszą nas z dala od rze-
czywistości. Jak w piosence: „Ze mną można tylko pójść na 
wrzosowisko i zapomnieć wszystko…”. Miód wrzosowy jest 
niezastąpiony przy przeziębieniach, infekcjach bakteryjnych 
i problemach z układem moczowym. Działa kojąco na żołą-
dek, gardło oraz… zwiększa uczucie dobrostanu. 

HERBATY I ZIOŁA
Podhalańskie zioła od zawsze były bogactwem regionu. Do tych najbardziej tradycyjnych 
należy kwiat rumianku i pokrzywa zwyczajna. Herbatki przyrządzane na bazie ziół zatrzy-
mują zapach gór na długo po powrocie do domu. 

_SUSZ KWIATU RUMIANKU
Kwiat rumianku zbierany jest na pobliskich łąkach i polach. 
Herbata wabi nie tylko smakiem i zapachem. Napar ten jest 
powszechnie stosowany jako środek przeciwzapalny w do-
legliwościach układu pokarmowego. Działa również prze-
ciwbakteryjnie. 

_SUSZ POKRZYWA ZWYCZAJNA 
Oczyszcza układ trawienny. Poprawia pracę trzustki, wątro-
by, żołądka. Polecana osobom po chemioterapii i  chorym 
na anemię. Wszystkie panie ucieszy informacja, że herbat-
ka z pokrzywy wzmacnia włosy i paznokcie oraz pomaga 
poprawić ogólny stan skóry. Pokrzywa jest zwyczajna tylko 
z nazwy. Pięknie pakowany w szklane słoiczki susz może 
być prezentem przywiezionym z Podhala, cenniejszym niż 
zwykłe przedmioty. „Szlachetne zdrowie” to największy 
skarb. I trzeba przyznać, że świadomość tego mamy coraz 
większą. Naturalne produkty wzmacniające organizm, ma-
jące właściwości prozdrowotne, w  połączeniu z  jakością 
górskich ziół to najlepszy wybór.
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MOC PODHALA W NATURZE I PROCENTACH 
Tradycja sporządzania nalewek pod Tatrami sięga lat 30. XX wieku. Wszystko zaczęło się 
od pasterzy wypasających owce w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Małej Łąki. Tam, gdzie 
można po dzień dzisiejszy znaleźć niezwykłą roślinę wysokogórską – arcydzięgiel litwor. To 
właśnie na jej bazie górale Jan i Karolina Budz Kwatercorzowie niemal 80 lat temu stworzyli 
recepturę litworówki, która koi nerwy i daje góralską moc.

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska

_LITWORÓWKA
Nalewka korzenna na bazie litworu ma cudowny aromat 
i posmak naturalnego miodu. Uspokaja, a kiedy trzeba – 
dodaje mocy, łagodzi migreny, pobudza trawienie. Roślina 
lecznicza ponoć swoją nazwę zawdzięcza archaniołowi 
Gabrielowi. Pewne jest, że góralska nalewka ma anielski 
smak. W  2016 roku uzyskała lokalny certyfikat jakości 
Marka Tatrzańska.

_LITWORÓWKA Z KWIATEM Z CZARNEGO BZU
Nalewka przygotowywana według sprawdzonej góralskiej 
receptury na bazie litworu, z  dodatkiem kwiatu czarnego 
bzu. O  jej dobroczynnych właściwościach opowiadają już 
nie tylko górale. Poprawia apetyt, uspokaja, wzmacnia od-
porność organizmu, wspomaga pracę serca i  nerek. Nic 
dziwnego, że moc litworówki z kwiatem czarnego bzu bywa 
porównywana do dobroczynnych właściwości leczniczego 
żeń-szenia. Nalewka uzyskała w 2014 roku lokalny certyfi-
kat jakości – Marka Tatrzańska.  
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_Kiedyś  powiedział pan, że jest bodajże trzecim 
aktorem spośród górali z  Podhala. Kto był tym 
pierwszym?
Józef Fryźlewicz, aktor z Nowego Targu, który niestety 
zmarł blisko trzy lata temu. Zaprzyjaźniliśmy się, choć 
poznałem go dopiero pod koniec życia, kiedy schoro-
wany przebywał już w  Skolimowie. Moje aktorstwo 
nie było aż tak wymarzone jak jego, bo on od początku 
chciał być aktorem i był nim stuprocentowo. 

_Jak wspomina pan dzieciństwo? Zdaje się, że pana 
dziadek był bacą, a tata kuśnierzem i rolnikiem. 
Dziadek był bogatym chłopem z Waksmunda i w cza-
sie wojny pełnił nawet funkcję sołtysa. W naszej ro-
dzinie zachowało się kilka opowiadań, jak Niemcy go 
upijali, by zdradził im jakieś  tajemnice. W tych cza-
sach w lecie uprawiało się pole, wypasało owce i kro-
wy, a zimą zajmowało się rzemiosłem. Mój dziadek 
był świetnym cieślą: robił sanie góralskie oraz różne 
drewniane elementy gospodarcze. Ojciec troszkę się 
wyrodził, bo nie był takim stuprocentowym gospo-
darzem, tylko chodził na praktykę do Nowego Targu 
i później został kuśnierzem. Łączył tę pracę z rolnic-
twem. Jemu nigdy nie udało się „oderwać” od ziemi, 
mi się udało. 

_Czy rodzice rozumieli i szanowali pana wybór?
Ojciec był sceptyczny, za to mama w duchu chyba 
się bardzo cieszyła. Tata nigdy tego mi nie powie-
dział, ale od jego znajomych dowiedziałem się, że 
zawsze podkreślał, że jestem aktorem. Raz był na 
moim przedstawieniu dyplomowym u  Krystiana 
Lupy i chyba tylko wtedy widział mnie na scenie. Za 
to mama przyjeżdżała do Teatru Stu i  była wtedy 
większą gwiazdą niż ja, bo ubierała się w komplet-
ny strój góralski, więc wszyscy ją podziwiali. 

_Jakie cechy typowego górala pan w sobie zauwa-
ża? Kiedyś w wywiadzie opowiedział pan o słynnej 
góralskiej zawziętości, w sensie robienia wszyst-
kiego na sto procent. 
Taka cecha wynika z  tego, że jak kiedyś  trzeba 
było iść do bacówki czy wykonać jakąś trudną 
pracę w  górach, nie było zmiłuj: góral się zawziął 
i  to zrobił. Ten nawyk płynie w  mojej krwi. Lubię 
się zaprzeć i  jeśli coś sobie postanowię, realizuję 
założenie od początku do końca. W tym zawodzie 
można to zresztą porównać do zdobywania szczy-
tu – czekają nas przeszkody, niewiadome, które 
odkrywamy w  jakiejś roli czy zadaniu aktorskim, 
gdzieś tam się wspinamy. Ale czasem na szczycie 
okazuje się, że widok, na który liczyliśmy, wcale nie 
jest taki fajny. 

_Czy góralskie korzenie bywają pomocne w pracy? 
Dziś rozszerza to moje możliwości, bo mogę się po-
sługiwać gwarą. Ale jak byłem w szkole teatralnej, 
dwóch dykcjonistów musiało się dwa lata starać, 
aby wyplenić ze mnie te góralskie naleciałości. Po 
pierwszym roku dykcja już mi się śniła po nocach. 

Teraz jest moda, żeby mówić gwarami, młodzi lu-
dzie się tego nie wstydzą. Zupełnie inaczej było, gdy 
chodziłem do szkoły w końcówce PRL-u. Kiedy na-
pisałem w dobrym kontekście „portki”, nauczyciel – 
zresztą wychowawca i świetny pedagog, któremu po 
części zawdzięczam, że zostałem aktorem – śmiał 
się przy całej klasie, że użyłem tego słowa. Podobnie 
nie było wtedy mody na zespoły góralskie, bo kultu-
rę podhalańską wręcz tępiono. Na szczęście później 
nastąpił bum na góralszczyznę i powrót do korzeni. 
Kiedy mieszkałem w  Krakowie, widywałem nawet 
studentów, którzy szli na egzaminy w strojach góral-
skich, i bardzo mi się to podobało. 

Aktor teatralny, filmowy, serialowy, a także 
góral z krwi i kości. Im starszy, tym gra więcej – 
w telewizji, na scenie, na dużym ekranie – i tym 
bardziej zachwyca. Opowiedział nam o swojej 

bogatej karierze i podhalańskich korzeniach. 
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_Góralszczyzna to także mocna wiara w Boga. Jak 
pan odbiera dzisiejszy kryzys kościoła? 
Zawsze dziwiłem się Anglosasom, że nie rozmawiają 
o wierze, ale teraz widzę, że mają rację, bo to tylko pro-
wadzi do konfliktów. A koniec końców to nasza oso-
bista sprawa. Wolałbym, żeby ktoś patrząc na mnie 
powiedział: pan to chyba jest katolikiem. Kiedy ludzie 
wiedzą o tym wcześniej, oceniają mnie przez ten pry-
zmat i wymagają, żebym był idealny. I myślę, że jest to 
jeden z grzechów Kościoła: za bardzo to wszystko so-
bie wyidealizowaliśmy, a Kościół nie jest i nigdy nie był 
idealny. Dość policzyć, ile milionów ludzi zginęło w imię 
Jezusa. Każde pokolenie miało więc jakiś kryzys. 

Obecnie dużo jest medialnego krzyku. Ale jakby 
nie było winy, toby nie było tematu. I powinniśmy na 
sprawę patrzeć z punktu widzenia ofiar. To mnie bar-
dzo przejmuje. Ja na pewno nie odejdę z Kościoła, 
bo jestem katolikiem z krwi i kości, a jeśli mogę coś 
zrobić, aby ten instytucjonalny Kościół naprawić, to 
zapewne powinienem zacząć od siebie.

_Wiele razy grał pan księdza. Wyobraża pan sobie 
w ogóle siebie w innym zawodzie, być może wła-
śnie duchownego? 
Faktycznie, gram Jegomościa w  „Wariacjach Ti-
schnerowskich” w  Teatrze Stu, zagrałem też księ-

dza w dwóch filmach o błogosławionej Kózkównie, 
gdzie odprawiłem nawet jedną  trzecią mszy. Póź-
niej także księdza zagrałem w  „Bogu w  Krakowie” 
i wreszcie – tym razem źle czyniącego – we „W le-
sie nikt nie zaśnie”. Dobre proporcje zachowałem, 
bo zagrałem trzech dobrych księży i jednego złego, 
co chyba odpowiada rzeczywistości. Przez 10 lat 
byłem lektorem, a mój kolega ze szkoły podstawo-
wej, Bronek Waksmundzki, został księdzem. Inny 
kumpel, tym razem z liceum, Staszek Rams, też zo-
stał księdzem. Czasem mi również to chodziło po 
głowie, ale chyba nie miałem powołania.

_Zdaje się, że lubi pan chodzić po górach. Czy to 
jakaś szczególna więź, czy traktuje je pan po prostu 
jako miejsce odpoczynku i równie dobrze relaksuje 
się na nadmorskiej plaży lub w mazurskich lasach? 
Górale nie chodzą po górach. Dlaczego? Bo je mają. 
Dopiero jak góral wyemigruje, zaczyna po nich cho-
dzić, bo musi specjalnie w tym celu przyjechać. I teraz 
co roku zdarza mi się pochodzić jesienią po górach. 
Uwielbiam też zimę, kiedy mogę jeździć na nartach. 
Poza tym córka ma tu ładny dom z piękną panoramą, 
która mnie po prostu rozczula. To jedyna rzecz, której 
brakuje mi pod Poznaniem: widoki. Jest za to woda, 
a górale też lubią wodę i tak jak mam kolegów, którzy 
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zostali księżmi, tak kilku innych – co może dziwić – 
zostało marynarzami. Wiedzą  państwo, kim są Ka-
szubi? To górale, którzy się nie załapali na Batorego 
do Ameryki i tam osiedli (śmiech). 

_Bywał pan też w Białce? 
Bywałem, i  to już w dawnych czasach. Jak skończy-
łem ósmą klasę, tata kupił mi jawkę. W tym okresie za-
cząłem się rozglądać za dziewczynami, a dzięki jawce 
mogłem poznać dziewczyny nie tylko z Waksmunda, 
ale pojechać z kolegą dalej. Parę razy byłem więc na 
dyskotece w Białce. Trzeba było na siebie uważać i pil-
nować motoru, jak się na przykład zatańczyło z dziew-
czyną, która była z kimś z Białki. Ale chyba robiliśmy 
z kolegą dobre wrażenie, bo nigdy nie dostaliśmy po 
kufie, jak to u nas gadają. Zawsze daję przykład biał-
canów, że potrafili się zjednoczyć i zrobić coś razem. 
Bo myśmy też marzyli, żeby wybudować kolejkę na 
Turbacz lub stacje narciarskie na Bukowinie Wak-
smundzkiej. Niestety, w naszym rejonie nie ma aż tak 
zgodnych chłopów. A białcanom się udało. 

_Występuje pan w „Wariacjach Tischnerowskich”, 
a wcześniej wystąpił w filmie „Jegomość Tischner 
i jego filozofia po góralsku”. Tischner to ewident-
nie bliska panu postać. Może pan wspomnieć spo-
tkania z księdzem profesorem? 
Tak to jest z  nami, góralami, że jak jesteśmy na 
obczyźnie, to nie bardzo się do siebie przyznaje-
my. Chyba że mieszkamy w  tym samym „getcie”. 
Tak też było z  księdzem profesorem, że kiedy on 
przyszedł do szkoły teatralnej, patrzyłem na nie-
go trochę z boku, bo nie dość, że góral, to jeszcze 
z Łopusznej, co nie za bardzo mi pasowało (śmiech).

Sytuacja zmieniła się, gdy po studiach i kilku latach 
spędzonych w Łodzi wróciłem do Krakowa. Wtedy fak-

tycznie bywał u nas w domu. Cieszyłem się, jak przyj-
mował zaproszenia na obiad, na który przychodzili też 
nasi przyjaciele – to były takie wspólne spotkania. Ale 
już wtedy był bardzo zajętym człowiekiem, więc sta-
rałem się mu nie narzucać i chyba teraz więcej o nim 
wiem dzięki biografiom czy jego dziełom, niż wtedy, gdy 
się spotykaliśmy. Wówczas nie zdawałem sobie spra-
wy, ile on napisał i jaką spuściznę po sobie zostawił. 

To pod wpływem księdza, gdy reżyseruję czy biorę 
zadania aktorskie, gdzieś tam grzebię w  wolności. 
Rejony wolności – ślebody, jak to po naszemu mówią 
– bardzo mnie interesują. Czasem żal, że mało dziś 
Tischnera w przestrzeni publicznej. Nasi zresztą ga-
dają: „Szkoda, że nie ma Józka, bo on by wiedział, 
co teraz powiedzieć”. Niesamowite, że wszystko 
przewidział. Mówił jak prorok: jeśli nie zrobimy tego 
i  tego, stanie się to i  to. Obcowanie z  profesorem 
zawsze było wielkim szczęściem − jak przebywanie 
z mędrcem i prorokiem. Ale nawet naród wybrany nie 
słuchał proroków, a co dopiero my (śmiech). 

_Tischner kochał swoich braci, górali, prawda? 
Jak poznałem księdza, zachwalał, że górale są tacy 
wspaniali, a ten taniec, śpiew, honor, ciupaska – takie 
to piękne i  dobre. Nie mogłem tego zrozumieć, bo 
przecież to banda zakapiorów (śmiech). Ale profesor 
zawsze mówił: „Piotruś, a po co ja będę im mówić, 
jacy oni są. Ja chcę im pokazać, jacy mogą być”. 

_Wróćmy do początków. O  czym marzył pan na 
studiach? 
Wszyscy marzyliśmy o  teatrze, szczególnie o  Te-
atrze Starym. Teraz to moi koledzy, ale kiedyś to byli 
nasi profesorowie i wielcy aktorzy. Chcieliśmy być 
jak Jerzy Trela, Jerzy Radziwiłowicz, Krzysiu Glo-
bisz, Jerzy Stuhr – nasze ideały. Wtedy wstydem 
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było nawet pojechanie do Wrocławia na Festiwal 
Piosenki Aktorskiej, bo to nie przystawało przyszłe-
mu aktorowi dramatycznemu. 

_Zadebiutował pan w 1985 roku w sztuce „Żywot 
Józefa” u Kazimierza Dejmka, ówczesnego dyrek-

tora Teatru Polskiego, uznanego reżysera, który 
równocześnie budził kontrowersje. Jak wspomina 
pan te początki?
To był zimny prysznic. Nie zdawałem sobie sprawy, 
że ta atmosfera mnie przerośnie. Wtedy grało tam 
126 aktorów, między innymi wielcy artyści, jak Łom-
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nicki, Łapicki, Englert… Choć moje role były niewiel-
kie, u  Kazimierza Dejmka przygotowanie do nich 
i tak oznaczało trzy miesiące harówki. Na próbach 
młodzi musieli siedzieć dwa rzędy za nim i obser-
wować, jak pracuje. 

Choć dużo mi to dało, teraz nie pochwalam meto-
dy takiego zamordyzmu i szorstkiego dochodzenia 
do efektu. Wolę pracować z  humorem i  z  poczu-
ciem wolności, nie z zaciśniętymi pięściami. Dlate-
go po roku odeszliśmy z  żoną od Dejmka, aby na 
trzy lata przeprowadzić się do Łodzi. Tam jednak 
znowu nie trafiłem. Jeszcze w wieku 25 lat wyglą-
dałem bardzo młodo i grałem chłopców. Dyrektorzy 
mówili mi wtedy, że dopiero jak się zestarzeję, będę 
grał te wielkie role, co mnie strasznie wkurzało. 

_Przełom nastąpił w Krakowie. 
Tak, na szczęście ktoś się na mnie poznał w Teatrze 
Telewizji i w Krakowie zaczęliśmy robić programy, 
m.in. z  reżyserami Waldemarem Śmigasiewiczem 
i  Maćkiem Wojtyszką. Zadebiutowałem w  „Ferdy-
durke”, potem była „Diaboliada”, a  następnie „Do 
piachu” Kazimierza Kutza – za tę rolę w 1990 roku 
dostałem nagrodę. Więcej przebywałem wtedy 
w  Krakowie niż w  Łodzi, mieszkałem we wszyst-
kich możliwych hotelach, nie wiedząc jeszcze, że za 
chwilę wrócę tu na stałe. 

_Produkcje Teatru Telewizji były niezwykle dopra-
cowane. Jak długo trwała ich realizacja? 
Wtedy liczyły się nie tylko pieniądze, ale i  jakość. 
Sama realizacja trwała 10 dni, góra dwa tygodnie, 
ale wszystko mieliśmy wcześniej przepróbowane. 
Niesamowite były także przygotowania scenogra-
fii. Nieżyjący już scenograf, Bolesław Kamykowski, 
był gigantem w  swojej dziedzinie. U  Kutza wybu-

dował w  studiu wspaniały las. „Diaboliady” z  kolei 
nie kręciliśmy w studiu, ale pierwszy raz wyszliśmy 
z Teatrem Telewizji na miasto. Przyjechały nowe ka-
mery marki Sony, nagrywaliśmy w remontowanym 
Hotelu Francuskim. Nawet dziś pamiętam, jak tam 
było zimo. To były pierwsze eksperymenty i  zaba-
wy, ale to, do czego teatr doszedł pod względem 
realizacji i  stosowanych środków, przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania. 

_Już w  szkole teatralnej usłyszał pan od profe-
sorki Ewy Lasek, że czeka pana przyszłość w tele-
wizji. Czy jest pewien typ warunków aktora, który 
predysponuje go do grania przed kamerą?
Chyba jest to pewna naturalność, którą jednak trze-
ba umieć się posługiwać. Jak mówiła pani profesor 
Lasek, aktorstwo to zawód, który trzeba uprawiać 
przez wiele lat, więc nie da się wyżyć z  jednej roli. 
Chociaż może są wyjątki i gdybym nie zrezygnował 
z roli w pewnym serialu… (śmiech)

_W Krakowie na początku nie wylądował pan jed-
nak w Teatrze Starym, ale w Teatrze Stu. Jak pa-
mięta pan ów szczególnie kreatywny czas w histo-
rii tej sceny? 
Do Stu poszliśmy z żoną w ślad za, niestety od niedaw-
na świętej pamięci, Darkiem Ignatowskim. Był wtedy 
naszym drugim domem, był tu bufet, jadło się śnia-
danka i próbowało od rana do nocy. Dyrektor Jasiński 
ma to do siebie, że potrafi robić artystyczny ferment, 
a to służy teatrowi, który – jak każdy żywy organizm – 
z czasem obumiera i wtedy potrzebuje wstrząsu, aby 
odżyć. Słynni twórcy mówili, że jeden zespół może 
cztery, pięć lat razem działać i potem to się zaczyna 
rozłazić. Potrzeba nowej krwi, świeżego spojrzenia. 

To był piękny czas, żeby wspomnieć „Czekając na 



5 7 ―

Godota” w reżyserii Jasińskiego czy słynny musical 
„Pan Twardowski” z Andrzejem Zauchą. Zaczęły się 
także realizacje telewizyjne benefisów, które rozsła-
wiły Teatr Stu na całą Polskę.

_Zawsze podkreślał pan, jak ważny jest przepływ 
energii między aktorem na scenie i publicznością. 
Czy może pan wskazać spektakle, w których czuło 
się to szczególnie? 
Tu właśnie przychodzi mi na myśl Teatr Stu, w któ-
rym jest specyficzna widownia, siedząca z  trzech 
stron. Za czasów „Czekając na Godota” na spektakle 
przychodzili niewidomi, którzy pracowali jako masa-
żyści. W ramach barteru dyrektor Jasiński pozwalał 
im siedzieć w pierwszym rzędzie. Oni mówili, że nie 
tylko sobie wyobrażają tę sztukę, ale też ją czują. Bo 
tu jest coś takiego. Z  każdej strony widzę publicz-
ność i nawet jak stoję tyłem, wiem, kiedy ktoś przeży-
wa wielkie emocje albo niestety – gdy jest mniej cie-
kawie – grzebie w torebce i patrzy na ekran telefonu. 

Wspaniale jest czuć, jak widzowie idą za mną, 
emocjonują się, przeżywają. Jak mówili starożytni, 
teatr to przestrzeń między aktorem a widzem. Dzia-
ła nie tylko słowem, ale też scenografią, światłem czy 
dźwiękiem – dzięki temu porusza i uczy wrażliwości. 
Dlatego jestem wkurzony, że przez pandemię politycy 

ukradli nam scenę. Może także z tego powodu ludzie 
są tak rozzłoszczeni. Kiedyś chodziliśmy do kina czy 
teatru, gdzie mogliśmy przeżyć katharsis, bo w tych 
miejscach doświadczamy ekstremalnych emocji 
w bezpiecznych warunkach. I teraz nam tego brakuje. 

_Z  żoną Mają Barełkowską idziecie państwo 
wspólnie przez życie prywatne i  zawodowe, do-
świadczacie tłustych i chudych lat. Jakie są plusy 
i  minusy bycia małżeństwem uprawiającym ten 
specyficzny zawód? 
Życie jest różne, dobre i złe, ten zawód też jest taki. 
Raz się wydaje, że chwyciliśmy Pana Boga za pięty, 
ale chwilę później ktoś powie, że to nie było dobre 
i już mam tydzień schrzaniony (śmiech). Jako ludzi 
gubi nas, że w  naszych wyobrażeniach wszystko 
powinno być idealne. Ja też taki chciałem być, bo 
górale tak mają. Ale nie ma ideałów, z bliska nic już 
nie wygląda aż tak fajnie.

Uczymy się, żeby to przeżyć – nie pokonać, ale 
przeżyć – i nawet w kryzysie szukać dobrych rze-
czy. Bo frustracje zawsze przyjdą. Moja żona była 
czasem mną rozczarowana, i  vice versa, ale osta-
tecznie zwycięża dobro i  miłość, dzięki którym je-
steśmy razem. Najważniejsze, żeby rozmawiać ze 
sobą szczerze i otwarcie. To nam się udaje.
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_Jest taka piosenka Maleńczuka, która wprawdzie 
traktuje o  muzykach, ale równie dobrze mogłaby 
dotyczyć aktorów: „Tyle lat gram, co z  tego mam 
/ Przecież ja lepiej gram, więc czemu jestem sam 
/ Nie dla mnie splendor i  sława, nie dla mnie te 
wszystkie brawa / Jestem sam”. Panu ewidentnie 
się udało, ale czy nie jest tak, że czasem nie wiado-
mo, jaki czynnik decyduje o niepowodzeniach?
Maleńczuk nie śpiewa tu o sobie, bo jemu również 
wyszło. Za to opisuje w  tym tekście samotność, 
która rzeczywiście często artystom doskwiera. Na 
scenie zagospodarowujemy każdą sekundę, minu-
tę, a po zejściu jest pustka. 

A jeśli chodzi o sukces… To nie jest tak, że prawdzi-
wi aktorzy są na okładkach gazet – są prawdziwsi 
(śmiech). Znam wielu kolegów, którzy pracują w tak 
zwanych teatrach prowincjonalnych i też są szczę-
śliwi, uprawiając ten zawód, mimo że nie otacza ich 
splendor i sława. Mam dla nich duży szacunek. 

_„Film da się tak spreparować, że fatalna gra ak-
torska wydaje się  wyjątkowo skuteczną, a  gra 
wybitna – żałosną. Zawsze jest się zdanym na ła-
skę i niełaskę reżysera…” − powiedział kiedyś Mar-
lon Brando. Choć dodał jeszcze: „i własnych wad”. 
Zgadza się pan z nim? 
Tak, w filmie naprawdę nie mamy dużo do powie-
dzenia. W teatrze co innego – przez trzy miesiące 
buduję rolę z reżyserem i kolegami, potem dzielę się 
nią z widzami i panuję lub nie panuję nad każdym jej 
elementem. A na planie filmowym czasem czuję, że 
coś fajnie poszło, a potem widzę efekt na ekranie 
i  myślę: „O, nie...”. W  serialu jest podobnie: powta-
rza się duble po kilka, a czasem dwadzieścia razy, 
a potem wybiera je ktoś inny, kto nie ma czasu, więc 
bierze pierwszy z brzegu (śmiech). 

_Stosunkowo niedawno zagrał pan w  produkcji 
„W lesie dziś nikt nie zaśnie”, jednym z pierwszych 
polskich slasherów. Ten gatunek był dotychczas 
pomijany przez rodzimych twórców. Jak się pra-
cowało przy tym filmie?
Mam w tej chwili szczęście do młodych twórców, na 
przykład Bartosza Kowalskiego czy Janka Komasy. 
Te spotkania mnie fascynują, a przede wszystkim 
dają nową siłę, bo oni świetnie znają się na tym, 
co robią – nie są zakompleksieni, mają zupełnie 
świeże spojrzenie na film i otwarte głowy. Bartosz 
kończył szkołę we Francji i jego marzeniem było ro-
bienie kina gatunkowego. A w Polsce się tego nie 
robi, bo przecież na festiwal w Gdyni mogą jechać 
tylko poważne produkcje (śmiech). Często zapomi-
namy, że reprezentujemy sztukę użytkową. Jako 
aktorzy jesteśmy kuglarzami i mamy ludzi zabawić, 
a nie namalować obraz skrobką i czekać, aż ktoś to 
zrozumie. Bardzo się cieszę, że ci młodzi reżyserzy, 
którzy to czują, coraz częściej sięgają po mnie i mój 
talent.

_Jak pan godzi pracę przy kilku spektaklach w róż-
nych teatrach, w  różnych miastach Polski, a  do 
tego występy w serialach, filmie, reklamach?
W przeszłości niestety odbywało się to kosztem ro-
dziny. Ale teraz uważniej planuję i wybieram. Poza 
tym dzieci mają już swoje życie, więc możemy le-
piej wszystko z żoną zorganizować. Chociaż żałuję, 
że czasem nie było mnie tam, gdzie powinienem: 
na przykład nie spędzałem więcej czasu z dziećmi 
albo wychodziłem na scenę, kiedy umierali mi rodzi-
ce. Ale show must go on.

_Angażował się pan w działania na rzecz zwierząt, 
był ambasadorem „Czystych Tatr” i generalnie nie 
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unika wypowiadania się na trudne, społeczne tema-
ty. Jaka jest rola ludzi kultury w obecnych czasach? 
Bezinteresowna pomoc jest najlepszą rzeczą, 
jaką  możemy zrobić w  życiu. Do mnie też nieraz 
ktoś wyciągnął rękę i  jeśli dostałem od Boga ja-
kiś talent, to chciałbym móc się odwdzięczyć za do-
bro, które mnie spotkało. W sumie życzyłbym sobie, 
aby nie było to odpłacanie, ale odruch serca. Mam 
więc jeszcze trochę pracy nad sobą (śmiech). 

_Jak pan zauważył, kończymy już wywiad, a nie pa-
dło jeszcze słowo klucz, czyli „Rysiek z «Klanu»”. 
Nieprzypadkowo, bo naszym zdaniem ta łatka już 
naprawdę wyblakła i mnogością ról skutecznie ją 
pan odkleił. Jest w ogóle jakaś łatka, którą chciał-

by pan mieć, czy lepiej być niezdefiniowanym i in-
terdyscyplinarnym? 
Ta łatka się nie odkleiła (śmiech), bo jednak wciąż 
wiele osób kojarzy mnie tylko z tej roli. Kiedyś mó-
wiłem, że mnie denerwuje, bo bardziej wykreował ją 
Internet niż ja, ale dziś już nie protestuję. Tyle że nie 
lubię być szufladkowany. Jeden znakomity dyrektor 
teatru powiedział mi, że się szamoczę i  chcę być 
wszędzie, a aktor powinien być jednostajny. Może 
i tak, ale ja taki nie jestem. Jestem góralem i zawsze 
chciałem zobaczyć, co jest za górami. Fascynujące 
jest dla mnie właśnie to, że tyle lat już pracuję w tym 
zawodzie, a nadal odkrywam coś nowego. 

Rozmawiali: Piotr Drożdż i Dorota Rakowicz
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_Bardzo się ucieszyłam, wiedząc, że będę pisać 
o  kobietach w  Resorcie Bania, jednak mój 

optymizm malał w  trakcie przygotowań do tego 
artykułu. Wyszukując materiały o  równości płci 
w  pracy, odkryłam, że większość z  nich napisana 
jest przez mężczyzn lub opiera się na rozmowach 
z  nimi i  daleka jest od odpowiedzi na pytanie, jak 
powinno faktycznie wyglądać miejsce pracy przy-
jazne obu płciom. Jakby tego było mało, trafiałam 
na kolejne badania przeprowadzane przez różne 
organizacje czy uczelnie w latach 2005–2015 i tak-
że one zdecydowanie nie napawały entuzjazmem. 
Teoretycznie Polacy chcą równości zatrudnienia, 
ale już na kierowniczych stanowiskach chętniej niż 
kilka lat wcześniej widywaliby mężczyzn. A  temat 
jest zdecydowanie bardziej złożony. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada 
bowiem nie tylko, że kobiety i mężczyźni będą mie-
li równe szanse podczas rekrutacji i będą podobnie 
zarabiać na tych samych stanowiskach. Ważne jest 
także, by wszyscy czuli się komfortowo w  miejscu 
pracy, by kobiety nie musiały stale udowadniać, jak 

są dobre, i walczyć o swoją pozycję. Po rozmowach 
z paniami pracującymi w Resorcie Bania poczułam 
się jednak o wiele lepiej i odnalazłam odpowiedź na 
moje pytanie. Sekret tworzenia dobrego środowiska 
pracy jest pozornie bardzo prosty: niedeprecjonowa-
nie, ale też niewyróżnianie żadnej z  płci, po prostu 
tworzenie przepełnionej wzajemnym szacunkiem 
rodzinnej atmosfery, w której wszyscy, jak w dobrze 
funkcjonującym domu, uzupełniają się nawzajem 
i wykorzystują swoje mocne strony, by wspólnie two-
rzyć świetny zespół. A jak to wygląda w praktyce?

NASZĄ MOCNĄ STRONĄ JEST EMPATIA 
„Wydaje mi się, że na moim stanowisku jest mi ła-
twiej, jako kobiecie, bo wymaga ono posiadania 
umiejętności tzw. multitaskingu, a to właśnie kobiety 
dobrze radzą sobie z wykonywaniem różnych zadań 
w  tym samym czasie. Praca na recepcji wymaga 
podzielności uwagi, cierpliwości i  skrupulatności. 
Bardzo ważna jest również osobowość i  podejście 
do gościa. Serdeczność, komunikatywność i  wielo-
zadaniowość to coś, czego szukam u  kandydatów 

_SIŁA JEST 
  KOBIETĄ 

Wydawać by się mogło, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu powoli zacznie zmierzać 

w nowych kierunkach, a problemy takie jak ochrona 
środowiska, i równość płci na rynku pracy staną się 
już tylko wspomnieniem minionej epoki. Niestety, 
nic bardziej mylnego. Z przeprowadzonych kilka 

lat temu badań wynika, że w niektórych kwestiach 
robimy krok wstecz. Tym cenniejsze stają się takie 
miejsca, jak Resort Bania, gdzie kobiety nie tylko 
czują się dobrze, ale także rozwijają i spełniają. 
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i  kandydatek na stanowisko recepcjonisty. Kobiety 
częściej posiadają te cechy. Łatwiej odnajdują się 
w sytuacjach, gdzie do obowiązków należy szeroki 
zakres odpowiedzialności. Kobiety to także specja-
listki w szybkim znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji, 
jednocześnie zachowując opanowanie i uśmiech na 
twarzy. Dlatego też większość mojego zespołu to pa-
nie”  – mówi Justyna Twardosz, kierownik recepcji, 
ochrony i działu animacji w Hotelu Bania. 

„Naszą mocną stroną, która pozwala lepiej od-
najdować się na tego typu stanowiskach, jest – jak 
zgodnie obserwują moje rozmówczynie – empa-
tia i  większe zrozumienie różnorakich potrzeb ro-
dzin i  klientów indywidualnych. Do tego dochodzi 
jeszcze wielozadaniowość i  dyscyplina. „Uważam, 
że kobiety są zdyscyplinowane. Mając rodzinę 
i  decydując się na karierę zawodową, staramy się 

wszystko pogodzić i dajemy z siebie sto procent, by 
wywiązywać się ze swoich obowiązków: zarówno 
domowych, jak i zawodowych. Myślę zatem, że to 
wszystko ma wpływ na fakt, iż świetnie organizuje-
my sobie pracę i potrafimy działać wielozadaniowo” 
– sugeruje Kinga Sadowy, kierownik biura zarządu 
Termy Bania.  

Umiejętność łączenia wielu obowiązków wskazu-
je także Katarzyna Dziubasik, właścicielka Sielsko 
Anielsko Wellness & SPA. „W naszym obiekcie coraz 
więcej kobiet zajmuje menadżerskie i dyrektorskie 
stanowiska, są działy, w których to one dominują” – 
podkreśla. „Kobiety zawsze będą w pewnych aspek-
tach bardziej doceniane, na przykład jeśli chodzi 
o  logistykę i  wielozadaniowość. Jeśli kochamy to, 
co robimy, doskonale potrafimy zarządzać swoim 
czasem. Jesteśmy lepiej zorganizowane. Szkoda 

Katarzyna Dziubasik |

Justyna Twardosz
|
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więc, że nadal istnieje problem z wynagradzaniem 
kobiet w jednakowym stopniu jak mężczyzn”. 

MOCNA CZY SŁABA STRONA? 
Z czego przede wszystkim wynika problem nierów-
nych zarobków? Katarzyna Dziubasik nie ma wątpli-
wości – w dużej mierze to kwestia złego rozumienia 
przez pracodawców roli rodziny w życiu kobiety. Dla 
jednych to, że są matkami, a co za tym idzie, czę-
ściej niż mężczyźni muszą na przykład prosić o dni 
wolne w związku z chorobą dziecka – to minus. Dla 
dobrego pracodawcy umiejętności godzenia obo-
wiązków rodzinnych i zawodowych będzie plusem. 
I wtedy kobieta na swoim stanowisku jest nie tylko 
doceniona, ale także otrzymuje należyte wsparcie. 
„Chcemy być najlepszymi matkami i  najlepszymi 
pracownicami, a  niestety nie da się zawsze tego 
powiązać. Ta kwestia jest więc trudna, tym bardziej 
że stanowiska kierownicze czy dyrektorskie wyma-
gają od nas większego nakładu czasu i wysiłku. Ale 
to też się zmienia i staje się coraz mniejszym pro-
blemem właśnie dzięki temu, że potrafimy się coraz 
lepiej organizować” – zauważa Dziubasik. 

W  tym kontekście niezwykle ważne są słowa 
Kingi Sadowy, której zależy na uwypukleniu bardzo 
istotnej kwestii, wpływającej na to, że kobiety w Re-
sorcie Bania spełniają się, awansują i coraz częściej 
pełnią odpowiedzialne stanowiska. „Resort robi dla 
nas ważną rzecz: daje nam wszystkim szansę by-
cia matkami i żonami, co jest niezwykle istotne. Nie 
trzeba dokonywać wyboru między rodziną a karie-
rą. Pod tym względem mamy duże możliwości” – 
zaznacza i puentuje: „Rodzinna atmosfera przekła-
da się na szacunek do nas i naszych bliskich. 

Zdaniem Katarzyny Dziubasik takie podejście 
wynika w dużej mierze z tego, że wszystkie kobie-

ty mierzą się z podobnymi, a nawet takimi samymi 
problemami. Przy tym branża turystyczna jest bar-
dzo specyficzna, bo pracuje cały rok, więc do wielu 
spraw trzeba podchodzić elastycznie i  pomagać 
sobie nawzajem. „Ale na pewno liczy się fakt, że 
niektórzy pracują z nami już bardzo długo, napraw-
dę dobrze się znamy, jest to dla nas bardzo cenne, 
więc staramy się wspierać” – dodaje. 

Z  koleżankami zgadza się Małgorzata Suska, 
kierownik działu rezerwacji grupowej Hotelu Bania: 
„Turystyka, hotelarstwo to mocno sfeminizowane 
środowisko, może dlatego, że wymaga soft skills, 
co łatwiej przychodzi kobietom. W  pracy wspiera-
my się nawzajem, czujemy, że nasza praca jest do-
ceniana. Państwo Dziubasikowie znają swoich pra-
cowników, wiedzą, jaka jest ich sytuacja domowa, 
a w obecnych, niełatwych okolicznościach związa-
nych  z  pandemią jest zarówno możliwość pracy 
zdalnej, jak i opieki nad rodziną”.  

TRZEBA BYĆ PO PROSTU DOBRĄ
O tym, jak doceniana jest praca w Resorcie, najlepiej 
świadczy fakt, że moje rozmówczynie w większości 
zaczynały na niższych stanowiskach i  z  biegiem 
lat awansowały na stanowiska kierownicze. „Nie 
mając wykształcenia turystycznego, na przestrze-
ni czterech lat awansowałam na kierownika działu 
rezerwacji grupowej. Szefostwo wspiera nas w roz-
woju, chętne osoby korzystają z tego, kontynuując 
naukę na studiach podyplomowych, szkoleniach 
managerskich lub kursach językowych, za które 
płaci pracodawca” – ocenia Małgorzata Suska. 

Swoje początki wspomina także Kinga Sadowy: 
„Chwilę to trwało, zanim dotarłam do miejsca, w któ-
rym jestem w tym momencie. Zaczynałam w 2011 
roku jako asystentka biura zarządu i  na początku 
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praca była typowo administracyjna, raczej pełniłam 
rolę sekretarki. Natomiast z  racji tego, że wszystko 
ewoluowało, przybywało pracy oraz obowiązków 
i stanowisk, finalnie w 2014 roku otrzymałam awans 
na kierownika biura zarządu i spraw personalnych”. 

Justyna Twardosz rozpoczęła swoją karierę za-
wodową od stanowiska recepcjonistki. Szybko oka-
zało się, że jej umiejętności organizacyjne, interper-
sonalne i wiedza z zakresu hotelarstwa pozwala na 
awans. Zastępcą kierownika była przez kolejny rok. 
Dzisiaj jest doświadczonym kierownikiem recepcji 
i zna hotel od podszewki. Praca na każdym szcze-
blu dała jej możliwość poznania wszystkich aspek-
tów związanych z prowadzeniem recepcji.  

Każda z pytanych uważa również, że po prostu trze-
ba być dobrą w tym, co się robi, a wtedy przy awansie 

nie ma żadnego znaczenia, czy jest się kobietą czy 
mężczyzną. Szefowie doceniają wykonane obowiąz-
ki i zaangażowanie, a  tego nie brakuje, szczególnie 
wówczas, gdy praca sprawia nam przyjemność. 

KLUCZEM DO SUKCESU JEST PRACA, KTÓ-
RĄ SIĘ LUBI 
„Ważne, żeby robić to, co się lubi, wtedy łatwiej nam 
wszystko pogodzić ze sobą. Ja na początku swo-
jej drogi zawodowej przetestowałam przeróżne 
rzeczy, co pozwoliło mi zrozumieć, czym chcę się 
zajmować. Bo to, że kończymy jakieś studia, często 
wcale nie oznacza, że z nimi chcemy związać ścież-
kę kariery. Myślę, że kobiety powinny szukać swoje-
go miejsca i nie bać się tego, bo naprawdę łatwiej 
będzie nam pogodzić pracę zawodową i posiadanie 

Małgorzata Suska

Kinga Sadowy

|

|
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rodziny, jeśli będziemy się czuły szczęśliwe. Ważne 
jest też wsparcie tej drugiej osoby, bo jeśli partner 
sprzeciwia się naszej karierze, na pewno będzie 
nam ciężej” – komentuje Katarzyna Dziubasik.  

O tym, że pracujące w Resorcie kobiety po prostu 
dobrze się czują na swoich stanowiskach, przekonu-
ję się przy każdej kolejnej rozmowie. Wiele z nich pra-
cuje tutaj już od lat. Cenią sobie stabilizację i nieusta-
jące zmiany przez to, że Resort ciągle się rozwija, 
a goście potrafią zaskoczyć. Dzięki temu praca jest 
pełna wyzwań, a jednocześnie daje szansę rozwoju 
osobistego i  zawodowego. „W  mojej pracy najcie-
kawsze jest to, że każdego dnia muszę się spodzie-
wać niespodziewanego. Awaria prądu czy nietypowe 
prośby gości – to drobne wyzwania, które urozma-
icają mój dzień w pracy i zapewniają odrobinę adre-
naliny” – opowiada z uśmiechem Justyna Twardosz. 

Podkreślają też zgodnie, że płeć nie ma znacze-
nia. Częsty nadal problem deprecjonowania swoich 
zasług przez same kobiety zdaje się tutaj nie ist-
nieć, co na pewno w dużej mierze wynika ze stwo-
rzonej w  hotelu atmosfery, ale co także wypływa 
od samych pań, ich charakteru i podejścia. „Nigdy 
nie myślałam o tym, by moja kariera w jakikolwiek 
sposób była zależna od płci. Od dziecka działałam 
w samorządach i zawsze widziałam się na stano-

wiskach kierowniczych. Myślę, że wynika to z typu 
osobowości, bo często konkurowałam z chłopaka-
mi i mężczyznami. Odsuwam myślenie o  tym i ni-
gdy nie patrzę przez pryzmat płci, tylko stawiam so-
bie cel, do którego dążę” – stwierdza Kinga Sadowy. 

Katarzyna Dziubasik zwraca natomiast uwagę, 
że nie tylko my same doceniamy się coraz bardziej, 
ale robią to także mężczyźni: „Widzę, że na Podhalu, 
skąd akurat nie pochodzę, są nadal regiony, w któ-
rych rola kobiety, co przykro mi mówić, sprowadza 
się do opieki nad domem. Czasem trudno z  tym 
walczyć. Ale jednak są też miejsca, gdzie mężczyź-
ni bardzo doceniają kobiety, między innymi za ich 
siłę i niezależność”. 

A  zapytana o  marzenia zawodowe, właścicielka 
Sielsko Anielsko Wellness & SPA odpowiada: „Cały 
czas mam plany, to dzięki nim nie stoimy w miej-
scu. Rozważamy zbudowanie nowego SPA, stwo-
rzenie nowego miejsca. Nawet pomimo pandemii 
myślę, że to się może udać. Poza tym pracuję na 
uczelni i  mam także swoje marzenia z  tym zwią-
zane. Chciałabym po prostu nadal się realizować 
i rozwijać. Przecież chyba właśnie to jest dla każdej 
z nas bardzo cenne”.

Opracowała: Dorota Rakowicz
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_CAŁOROCZNY GÓRSKI OŚRODEK 
  BACHLEDKA SKI & SUN

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

BABY FRIENDLY

WHEELCHAIR FRIENDLY

_Ośrodek Bachledka Ski & Sun znajduje się tyl-
ko 18 kilometrów od granicy polsko-słowac-

kiej, w  rejonie Magury Spiskiej. Oferuje przepiękne 
widoki na Tatry Bielskie oraz Zamagurze. Jeśli spę-
dzacie urlop w  Białce lub w  jej okolicy, Bachledka 
to wspaniały pomysł na jednodniową wyciecz-
kę. Ośrodek jest częścią projektu Tatry Super Ski, 
który w  ramach jednego karnetu daje narciarzom 
możliwość szusowania w 18 stacjach narciarskich 
w Polsce i na Słowacji. Mnogość atrakcji powoduje, 
że Bachledka jest doskonałym wyborem bez wzglę-
du na pogodę i porę roku.

Stacja oferuje osiem kilometrów stoków o różnym 
stopniu trudności: kolej gondolową, czteroosobową 
kolej krzesełkową Jeziersko oraz pięć wyciągów or-
czykowych. Dla spragnionych dodatkowych atrak-
cji przygotowane są trasy narciarstwa biegowego 
i wieczorne jazdy na nartach. Na wszystkich czeka-
ją także nowa wypożyczalnia sprzętu narciarskie-
go, serwis, darmowy parking czy skibus. Dla dzieci 
przeznaczono obszar „Bachledka – Świat dziecięcej 
rozrywki” z  dużą szkołą narciarską i  snowcampem 
umiejscowionym na stoku Hrebeň, z którego rozta-
cza się piękny widok. W tym sezonie szkoła zostanie 
jeszcze powiększona o nowy obszar w Bachledowej 
Dolinie, powyżej dolnej stacji kolejki gondolowej. 

Bachledka to nie tylko narciarstwo, ale również 2,5-ki-
lometrowy tor saneczkowy czy otwarta przez cały rok 
Ścieżka w Koronach Drzew, z której podziwiać można 
panoramę Tatr Bielskich. Przy dobrej pogodzie czyn-
na jest także sucha zjeżdżalnia, która zwiedzającym 
Ścieżkę skróci powrót z  32-metrowej wieży widoko-
wej. Przy wyjściu ze Ścieżki znajduje się nowo otwarta 
restauracja Panorama Bachledka, która zachwyci nas 
nie tylko pysznym jedzeniem, ale również niezwykłą 
architekturą i przestrzenią przeznaczoną na spotkania 
czy prelekcje edukacyjne, sklepem z pamiątkami, tara-
sem widokowym, kawiarnią i trzema apartamentami. 

Tegoroczną nowością jest strefa dla turystów, któ-
ra znajduje się przy wejściu na kolej gondolową. Zlo-
kalizowano w  niej centrum informacyjne, centrum 
pomocy medycznej, sklepy, cukiernię, wypożyczalnię 
rowerów elektrycznych i  serwis sprzętu sportowego 
oraz usługi noclegowe. W  przygotowaniu jest także 
naturalny plac zabaw o powierzchni 4960 m2, z 24 ele-
mentami i  atrakcjami przyrodniczymi oraz tablicami 
edukacyjnymi pod nazwą Królestwo Lasu Bachledka, 
którego otwarcie zaplanowano na lato 2021. Atrakcja 
będzie czynna od maja do października. O  wyjątko-
wości Bachledki świadczą trzy dodatkowe założenia: 
standard przyjazny dzieciom, ekologia oraz ułatwienia 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

_n
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_Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać już po 
udanych warsztatach, których organizacja w  tym 
roku z pewnością nie była łatwa. Zakładam, że do 
końca nie wiedziała pani, czy impreza się odbę-
dzie. Jak wyglądały przygotowania do tej edycji? 
Organizowaliśmy warsztaty z duszą na ramieniu, bo 
pierwotnie były one zaplanowane na 13–15 marca 
i również miały się odbyć w Hotelu Bania. Dosłow-
nie dzień przed ich rozpoczęciem zamknięto nas 
w domach w ramach obostrzeń. 

_Czy sytuacja związana z pandemią wpłynęła na 
przebieg warsztatów? 
Szczerze mówiąc, w  Hotelu Bania panuje atmos-
fera pełnego spokoju, która udziela się wszystkim 
gościom. Do tego stopnia, że większość pań przy-
jechała w  czwartek, a  część wyjechała dopiero 
w poniedziałek. To pokazuje, jak bardzo nie mogły 
się doczekać, żeby być ze sobą i działać zarówno 
biznesowo, jak i w ramach relacji koleżeńskich.

_Skoro nic nie zakłóciło spokoju uczestniczek, 
mogę wnioskować, że spotkania się udały. 
Oczywiście, warsztaty były przecudowne, a uczest-

niczki i trenerzy niezwykle zaangażowani. Jako or-
ganizatorce trudno mi mówić o tym w samych su-
perlatywach, ale naprawdę się cieszę, bo tematyka 
warsztatów wywołała entuzjazm 99 procent kobiet. 
Statystyczny jeden procent zostawiam na wypadek, 
gdyby coś komuś nie do końca pasowało. 

_W takim razie powiedzmy o niej coś więcej.  
Wszystkie warsztaty oscylowały wokół autoprezen-
tacji, komunikacji i  szeroko rozumianego wizerun-
ku. Zaczęliśmy od spotkania z  trenerką Katarzyną 
Jagiełło, która wprowadziła nas troszeczkę w głąb, 
abyśmy lepiej poznały siebie. W ramach tego rozpo-
znania pozwoliła nam się przyjrzeć, co my komuni-
kujemy światu i co świat komunikuje nam. Mówiąc 
„świat”, mam na myśli ludzi, którzy funkcjonują 
w różnego rodzaju branżach, różnie się zachowują, 
ale też spotykają się z nami w rozmaitych okolicz-
nościach – zatem chodzi tu o szeroko rozumianą 
komunikację. Nie tylko biznesową, ale też stoso-
waną w życiu prywatnym, co tym bardziej urzekło 
dziewczyny. Naprawdę były niezwykle skupione 
i uważne, nie musiałam się stresować, że coś pój-
dzie nie tak. 

_ROZWINĄĆ 
  SKRZYDŁA 

W dniach 21–23 sierpnia 2020 roku 
w Hotelu Bania odbyły się warsztaty 

„Perspektywa przyszłości – kobieta 
w życiu i biznesie”, organizowane 
w ramach Akademii Kobiet. Z tej 

okazji porozmawialiśmy z Moniką 
Lichotą, pomysłodawczynią  

i główną organizatorką szkolenia. 
Monika Lichota|
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_W programie znalazły się także lżejsze, ale wbrew 
pozorom wcale nie mniej ważne tematy… 
Ułożyłam scenariusz zajęć w taki sposób, żeby naj-
bardziej wymagający był pierwszy dzień, kiedy nie 
jesteśmy jeszcze zmęczone. Program drugiego 
dnia bazował na uzupełnieniu nabytej już wiedzy, 
a trzeci był o wiele lżejszy. Na koniec rozmawiały-
śmy ze specjalistką od wizerunku, która zajmuje 
się komunikacją i PR-em marki słynnej projektant-
ki, Lidii Kality. Ponadto otrzymałyśmy niesamowitą 
dawkę wiedzy praktycznej i  merytorycznej na te-
mat dobrego makijażu. Niby jest to wszechobecny 
temat, ale wiem po sobie, że niekoniecznie lubimy 
robić make-up, a chcemy być dobrze umalowane. 
Dlatego triki, aby szybko i sprawnie rozświetlić lub 
zatuszować to, co trzeba, za pomocą odpowiednio 
dobranych kosmetyków, są bardzo przydatne. 

_Wspomniała pani, że program rozpoczynał się od 
najbardziej wymagających warsztatów. Czy jednak 
nie jest tak, że rozmowy o nas samych, o naszym 
wizerunku, a także ćwiczenie komunikacji wyma-
gają pewnego otworzenia się? A może otoczenie 
gór jest korzystne dla tego typu spotkań?
Myślę, że liczy się sam fakt bycia poza domem, a je-
śli dodamy do tego górski krajobraz, to otrzymamy 
sprzyjające warunki. Dla mnie ma to wielkie znacze-
nie, bo ja w górach – oczywiście w wielkiej przeno-
śni – oddycham. Mam tutaj bardziej otwarty umysł, 

myślę kreatywnie, czuję więcej luzu, który pomaga 
mi skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz, a nie 
na codziennych sprawach. Podobnie chyba mają 
uczestniczki. Dziewczyny bardzo ciekawie reagują 
na hasła „góry” albo „morze”. Pierwsze warsztaty 
odbyły się w Gdańsku, a drugie tu, w Białce. Odpo-
wiednie otoczenie, program i  propozycje na spę-
dzenie czasu wolnego, żeby mogły odpocząć – to 
gwarancja sukcesu. 

Uczestniczki, które zaplanowały swój pobyt od 
środy, przez dwa dni chodziły po górach oraz sko-
rzystały ze SPA, a  od piątku, z  wolną głową, po-
święciły się warsztatom. Gdyby wydarzenie odbyło 
się w Warszawie, która przynajmniej mi kojarzy się 
z pracą, na pewno byłoby gorzej. Mamy wręcz zako-
dowane, że w takich miejscach jak Białka odpoczy-
wamy, dlatego warsztaty przebiegają tu zupełnie 
inaczej. Także scenariusz zajęć, charaktery trene-
rów, osobowości uczestniczek, miejsce i sam Hotel 
Bania – wszystko zagrało.

_A jaką rolę w tym wydarzeniu spełnił właśnie Ho-
tel Bania? Dlaczego zdecydowała się pani na orga-
nizację warsztatów właśnie tutaj?
Znam to miejsce od kilkunastu lat i, szczerze mó-
wiąc, nigdy nie myślałam o nim pod kątem organi-
zacji takiej imprezy, ponieważ moja droga zawodo-
wa nie skupiała się na tego rodzaju inicjatywach. 
Dopiero gdy spędzałam tu święta wielkanocne, 
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pomyślałam sobie: „dlaczego nie?”. I wtedy rozpo-
częłam rozmowy. 

Aby kobiety czuły się komfortowo, nie może to być 
moloch biznesowy, który kojarzy nam się z pracą. Ho-
tel musi mieć unikalną atmosferę, tradycję i zakamar-
ki, w których można się fajnie zaszyć, a jednocześnie 
oferować wiele innych możliwości. Bo nie bez znacze-
nia są również atrakcje, które zapewnia Bania, między 
innymi te dla dzieci. Kilka uczestniczek przyjechało do 
Białki z rodziną. Pracowały uważnie na warsztatach, 
a popołudnia spędzały z najbliższymi i jeszcze znala-
zły chwilę dla nas. W czasie wolnym spotykałyśmy się 
w przepiękniej, nowo otwartej Kawiarni na Szczycie, 
gdzie mogłyśmy się integrować. Oczywiście, oblega-
łyśmy także Termę. Miałyśmy więc czas na odpoczy-
nek i regenerację po wysiłku umysłowym. 

_Hotel Bania znany jest z tego, że umiejętnie łączy 
właśnie strefy relaksu i biznesu. Czy jeśli chodzi 
o tę drugą kwestię i samą organizację eventu, tak-
że wszystko się udało? 
Jestem pod ogromnym wrażeniem perfekcyjnej or-
ganizacji osób pracujących w Hotelu Bania. Wszyst-
ko było zaplanowane co do minuty, ale gdy któryś 
z warsztatów wymagał więcej czasu, nie mieliśmy 
żadnej presji ze strony obsługi hotelu, że należy na-
tychmiast wyjść z sali. 

_Wróćmy do samych warsztatów. Dla kogo są or-
ganizowane? Kto doskonale by się na nich odna-
lazł, a kto wręcz powinien się zgłosić?
To warsztaty dla kobiet świadomych, przedsiębior-
czych, żądnych rozwoju i  poszerzania horyzontów, 
które rozumieją, że inwestowanie w siebie jest naj-
bardziej opłacalne. Trafiają do nas panie, które nie 
zadowalają się przeciętnością, ale wiedzą też, że do-

skonalenie i zwiększanie swoich umiejętności to pro-
ces i nie wystarczy do tego jedno spotkanie. Wreszcie 
muszą to być osoby ciekawe, pragnące sprawdzać 
i doświadczać oraz zdające sobie sprawę, że rozwój 
osobisty obliguje je do implementowania zdobywa-
nej wiedzy we wszystkich aspektach życia codzien-
nego. Warsztaty są właśnie dla kobiet poszukują-
cych swojego miejsca w świecie zawodowym oraz 
tych, które dobrze funkcjonują w biznesie, ale mają 
jeszcze jakieś puzzle do uzupełnienia. 

_Warsztaty odbyły się już dwukrotnie – widać 
jakieś efekty? Czy faktycznie może pani dziś po-
wiedzieć, że uczestniczki wprowadziły w życie to, 
czego się nauczyły? 
Tak, to cudowne doświadczenie, gdy widzę, jak 
uczestniczki, którym dałyśmy odpowiednie narzę-
dzia, rozwijają skrzydła. Ostatnio jedna z  pań zre-
zygnowała z dotychczasowej działalności i zaczęła 
karierę projektantki. Gdy dostałam od niej zdjęcie 
pracowni, byłam przeszczęśliwa, bo wiedziałam, 
że zrobiła milowy krok do przodu. Podczas drugich 
warsztatów pokazała nam swoje pierwsze projekty. 
Zatem są już namacalne efekty.

_Myślę, że wiele kobiet ma potrzebę uczenia się 
i inwestowania w siebie, ale nie robi tego, stawia-
jąc wyżej rodzinę i obowiązki. Dlatego ta inwesty-
cja we własny wizerunek często wydaje się być na 
ostatnim miejscu. 
Ta niepewność nadal jest obecna w kobietach. Wie-
lu z nas wpojono, że o sobie powinnyśmy myśleć 
w ostatniej kolejności. 

Natomiast nigdy nie naciskam, aby ktoś wziął 
udział w zajęciach – tylko informuję. Wiem, że jeśli 
zmuszę do nich osobę, która nie wychodzi ze swo-
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jej strefy komfortu, przyjdzie ona ze złym nastawie-
niem, nie otworzy się. Dla niej może to być przeżycie 
traumatyczne, które później wyprze z pamięci. Kobie-
ty, które same dochodzą do wniosku, że chcą tu być, 
odczuwają większą pewność siebie, mówią o sobie 
i  chwalą się, ale z  klasą. W  rezultacie komunikacja 
o swojej marce osobistej powoduje, że odnoszą suk-
ces wizerunkowy, bo zawodowym często cieszyły 
się już wcześniej. Ale nie był on taki „mięsisty”, po-
nieważ nie towarzyszył mu wartościowy wizerunek. 

_Rozmawiamy o  tym, co warsztaty dają uczest-
niczkom. A co dają pani jako organizatorce? 
Podobno pomagałam od zawsze, nawet już jako 
dziecko. Zawsze byłam wśród ludzi i  nie wyobra-
żam sobie siebie jako samotnej wilczycy. W życiu 
zawodowym brakowało mi czegoś, co odzwiercie-
dlałoby chęć pomocy w osiąganiu celu. Postanowi-
łam wspierać kobiety, ponieważ wiedziałam, że mi 
samej nie jest lekko. Mąż był bardzo zajęty, a ja po-
święcałam czas naszym dzieciom, ale nie chciałam 
rezygnować z działalności zawodowej.

Udało się to pogodzić, a znajome kobiety pytały 
mnie, jak to robię, że mam tyle zadań, prowadzę tyle 
firm, działam z  różnymi kontrahentami i  potrafię 
to wszystko ogarnąć. Uznałam, że przekażę im tę 

wiedzę z pomocą profesjonalnych prelegentek. Tak 
powstała Akademia Kobiet, która jako produkt roz-
winęła się od konferencji, poprzez projekty charyta-
tywne i online, aż do warsztatów. 

Warsztaty, mimo że oczywiście mają charakter 
komercyjny, stanowią bezpośrednią pomoc – dla-
tego są strzałem w dziesiątkę. Uczestniczki potrze-
bują wsparcia innych kobiet i podania pewnych roz-
wiązań na tacy. Kasia Jagiełło mówiła o otwieraniu 
się i pokazywała nasze mocne strony, trener Marcin 
Andrzejewski prezentował narzędzia, za pomocą 
których można budować i wzmacniać markę oso-
bistą. Wreszcie dowiedziałyśmy się, jak sprawić, by 
marka osobista była spójna z naszym wyglądem. 

Poza tym jest to sposób na poznanie cudownych 
kobiet. Obserwowanie, jak rozkwitają, daje mi nie-
samowity zastrzyk energii. Wtedy wiem, że warto 
podsuwać im tę wędkę. Bo te warsztaty są właśnie 
po to – aby pokazać, że każda z nas ma naturalne 
talenty oraz predyspozycje, i wskazać, jak je wyko-
rzystać. Każda z nas może dużo więcej, niż jej się 
wydaje, a czasem wystarczy jedna pomocna dłoń, 
by wiele się zmieniło. 

Rozmawiała: Dorota Rakowicz 

_Więcej o naszych działaniach znaleźć można na stronie:  
  www.akademiakobiet.pl

Warsztaty Akademii 
Kobiet w Hotelu Bania |
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_Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ nieustannie 
dowiadujemy się o nowych trendach i  rozwią-

zaniach stosowanych w wyposażaniu wnętrz. Każde-
go dnia pojawiają się kolejne informacje o korzyściach 
płynących z  dostępnych surowców. I  nie ma w  tym 
nic złego, o ile jesteśmy świadomymi konsumentami, 
wybierającymi spośród szerokiej gamy oferowanych 
produktów to, co realnie odpowiada naszym potrze-
bom. Nie każda osoba będzie równie zadowolona 
z  poszczególnych funkcji danego modelu łóżka czy 
materaca. Wybierając łóżko, w którym spędzamy jedną 
trzecią życia, musimy odpowiedzieć sobie szczerze na 
kilka ważnych pytań, wynikających z obserwacji nasze-
go ciała i stylu życia. Na jakie łóżko się zdecydować, by 
zapewniało komfort snu, było dobre dla zdrowia, a jed-
nocześnie pasowało do naszego wnętrza?

Optymalna ilość i  jakość snu to podstawa zdro-
wego stylu życia. Sen ma bowiem fundamentalne 
znaczenie dla sprawności układu odpornościowe-
go, wzrostu u  dzieci i  nastolatków, zdrowia psy-
chicznego oraz regeneracji każdej komórki ciała. 
Dobry sen zwiększa naszą wydajność w podejmo-
wanych działaniach i  znacząco wpływa na dobre 
samopoczucie, a co z tym się wiąże – odczuwalną 
jakość życia. To element, który sam w sobie gwa-
rantuje dłuższe, zdrowsze życie. 

W tej kwestii należy przyjrzeć się swojemu ciału. 
Sprawdzić, jak zachowuje się podczas snu, w jakiej 
pozycji najczęściej się układa. Inaczej przypłacimy 
to bólem stawów i  nieprzespanymi nocami. Dużo 
mówi się teraz o uwadze, jaką poświęcamy samym 
sobie. Wsłuchanie się w potrzeby swojego ciała to 
pierwszy krok do zadbania o zdrowie. 

Urazy lub schorzenia kręgosłupa również mogą 
mieć znaczący wpływ na nasz wybór. Nie bez zna-
czenia jest też styl życia. Stres, poziom aktywności 
w  ciągu dnia, a  nawet rodzaj wykonywanej pracy 
może być kluczowym czynnikiem definiującym 
rodzaj materaca, który planujemy kupić. Napięcie 
i  obolałe mięśnie będą potrzebowały regeneracji 
i otulenia, z kolei schorzenia stawu biodrowego i lę-
dźwiowego odcinka kręgosłupa – mocniejszego 
podparcia. Dobrze dobrany materac powinien być 
dopasowany do nas, do naszych oczekiwań i kon-
dycji naszego ciała. 

I kiedy już poznamy swoje potrzeby, możemy ru-
szyć dalej: w stronę faktur, barw i konstrukcji, które 
odzwierciedlą nasz styl i  wkomponują się w  prze-
strzeń. Urządzając sypialnię, planujemy miejsce na 
stoliki nocne, wysokość wezgłowia i  odpowiednią 
przestrzeń, która umożliwi swobodny dostęp do 
łóżka. Oczywiście nasz wybór nie powinien wynikać 

_JANPOL 
  SEN TO ŻYCIE 

W czasach szybkich zakupów, 
wszechobecnych promocji i natłoku 

reklam jesteśmy bombardowani 
informacjami, jakie łóżko będzie 

dla nas najlepsze, a który materac 
najwygodniejszy. Jak w tym 
wszystkim odnaleźć własne 

wymagania i potrzeby? 
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tylko z aspektów wizualnych. Najlepiej, jeśli w parze 
z dobrym designem idą wygoda i funkcjonalność. 

Jeżeli zdecydujemy się na materac i  łóżko, które 
będą realnie odpowiadały naszym potrzebom, bez 
wątpienia zagwarantujemy sobie zdrowy i wygodny 
sen. Nie opłaca się pójście na kompromis w tak waż-

nej kwestii. To, na czym śpimy jest podstawą jakości 
naszego snu. Zaskakujące może być stwierdzenie, 
że to nie rodzaj materaca ma znaczenie, ale stopień 
jego dopasowania do potrzeb użytkownika. Poświę-
cenie uwagi w  tej kwestii może zmienić naprawdę 
wiele, a na pewno jakość życia. Bo sen to życie.
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_We wrześniu 2020 roku w  Hotelu Bania miała 
miejsce siódma edycja „Rentownego Hotelu”. Czy 
była wyjątkowa?
Zdecydowanie. Po raz pierwszy trwała nie jeden, 
a dwa dni. Ponadto odbyły się nie tylko prelekcje, ale 
także bankiet. Wreszcie: spotkaliśmy się w Hotelu 
Bania, któremu bardzo dziękujemy, bo wszystko 
wypadło znakomicie.

Tym razem stresowaliśmy się, czy w  terminie 
kongresu Białka nie znajdzie się w strefie czerwo-
nej, co skutkowałoby odwołaniem wydarzenia. Na 
szczęście tak się nie stało i  kongres był bardzo 
udany. Najlepszy dowód, że dostaliśmy sporo wia-
domości od uczestników i prelegentów z pytaniami, 
kiedy robimy kolejną edycję i czy w tym samym ho-
telu (śmiech). 

_Jakie kryterium musi spełniać miejsce, w  którym 
organizuje się wydarzenie dla specjalistów z branży?
Musi mieć salę konferencyjną mogącą pomieścić 
120–150 osób, bo tylu jest zwykle uczestników. Bar-
dzo ważne są także oczywiście kwestie technicz-
ne, a  więc oświetlenie i  nagłośnienie. W  tym roku 
sprawdzaliśmy też, czy miejsce spełnia wszystkie 
wymogi sanitarne i w Hotelu Bania nie było z  tym 
żadnego problemu. Zrobiliśmy ustawienie „szkol-
ne”, dzięki czemu zachowaliśmy konieczne odstępy, 
bo każdy miał swoją ławeczkę.

Przeważnie na takich spotkania branżowych „nie 
wychodzi się z pracy” i to była prawda przez sześć 
edycji. Ale tym razem – w  czasach pandemii – 
każdy potrzebował trochę oddechu i odpoczynku. 
Dlatego tak ważna okazała się lokalizacja. 

_KONGRES 
  RENTOWNY HOTEL 
  WYJŚĆ NAPRZECIW 
  OCZEKIWANIOM BRANŻY 

W tym i ubiegłym roku hotele 
i gastronomia były przez długi 
czas zamknięte. W ostatnich 

miesiącach rozmowy o rentowności 
prowadzonych obiektów 

nabrały więc nowego znaczenia, 
a wymiana doświadczeń z innymi 

przedsiębiorcami, którzy zmagają się 
z podobnymi problemami, jeszcze 

nigdy nie była tak cenna. O kongresie 
„Rentowny hotel” rozmawiamy 

z Moniką Cichowską – redaktorką 
naczelną magazynów „Biznes 

Restauracje & Catering” i „Biznes Hotel”. 
Monika Cichowska|
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_Jaka jest idea kongresu?
Jest to wydarzenie skierowane do pracowników 
branży, a dokładnie kadry kierowniczej, czyli mene-
dżerów, dyrektorów i właścicieli obiektów. W trakcie 
przygotowywania kongresu zawsze sprawdzamy, 
o czym uczestnicy chcą posłuchać. Rozmawiamy 
zarówno z osobami, które brały udział w poprzed-
nich edycjach, jak i z prelegentami, którzy wskazu-
ją, jakie tematy mają do zaproponowania naszym 
uczestnikom. To zawsze wspólna koncepcja. Siód-
ma edycja świadczy o tym, że zainteresowanie nie 
słabnie i wydarzenie jest dobrze organizowane. 

_Każdego roku przyjmujecie jeden temat przewod-
ni wystąpień, czy raczej próbujecie zebrać wszyst-
kie palące w danym okresie kwestie?

Tematem głównym każdej edycji jest – jak sama 
nazwa wskazuje – rentowny hotel. Zastanawiamy 
się nad tym, jak tę rentowność utrzymać, nad opty-
malizacją kosztów, sprawami związanymi z zarzą-
dzaniem, ale również nad sprzedażą i  promocją, 
które są przecież nieodzowne, jeśli chcemy, by pro-
wadzony przez nas obiekt przynosił zyski. Porusza-
my tematy, które w danym roku są istotne dla hote-
larzy, rozmawiamy z nimi i staramy się wychodzić 
naprzeciw ich oczekiwaniom.  

_Czy w  takim razie w  okresie pandemii ten kon-
gres był szczególnie potrzebny?
Wydaje mi się, że tak. Pierwotnie zakładaliśmy spo-
tkanie w maju 2020 roku. Gdy wybuchła pandemia, 
wraz z  Hotelem Bania postanowiliśmy przenieść 
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termin kongresu, który był chyba jeszcze bardziej 
potrzebny, niż w poprzednich latach, ponieważ wie-
le hoteli straciło na zamknięciu. 

Jesienią poruszyliśmy planowane wcześniej te-
maty, ale zmodyfikowaliśmy je, aby jak najpełniej 
odpowiedzieć na pytania pojawiające się w  trakcie 
pandemii. Po rozmowach z uczestnikami wiem, że 
byli bardzo zadowoleni z poruszanych kwestii i pod-
kreślali, że na pewno przydadzą się im one w obec-
nej sytuacji. Nie wspominając już o wartości samych 
rozmów, także tych kuluarowych, z innymi osobami 
z branży, które są przecież w podobnej sytuacji. Ta 
wymiana doświadczeń jest ważna szczególnie obec-
nie, kiedy trzeba sprostać coraz trudniejszej sytuacji. 

_A jak branża radzi sobie z obostrzeniami i które 
z wymogów są najtrudniejsze do wdrożenia? 
Branże gastronomiczna i  hotelarska są przygoto-
wane do funkcjonowania w pandemii lepiej niż nasz 
rząd. Zawsze były to dwa segmenty przestrzega-
jące przepisów sanitarnych, a  od marca zdążyły 
wdrożyć wszystkie zalecenia, zapoznać się z  wy-

tycznymi i zakupić odpowiednią ilość potrzebnych 
środków. Naprawdę – te branże są gotowe, by funk-
cjonować w takiej rzeczywistości, z mniejszą liczbą 
klientów. Ale nie są przygotowane na zamknięcie. 
Hotelarze mogli się trochę „odkuć” w wakacje, ale 
mało kto spodziewał się, że w listopadzie dopusz-
czalne okażą się tylko wyjazdy służbowe. Jeśli rząd 
nie otworzy hoteli też w grudniu, będzie to bardzo 
poważny problem dla branży*, a wychodzenie z kry-
zysu potrwa bardzo długo. 

_Czy w  obecnej sytuacji wybiega pani w  przy-
szłość i myśli o kolejnej edycji? 
W  redakcji magazynu, który jest głównym organi-
zatorem imprezy, pracuję już trzy lata, a od dwóch 
lat jestem redaktorką naczelną, ale to była pierw-
sza edycja kongresu, którą z moim szefem – Bar-
toszem Wróblewskim – przygotowywaliśmy w za-
sadzie samodzielnie. Od A do Z: inicjatywa, tematy, 
wybór miejsca, pomysły były autorskie, więc jest to 
takie „nasze dziecko”. Dotychczasowe, jednodnio-

* Rozmowa przeprowadzona została przed 23 listopada 2020 
roku. 
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we kongresy odbywały się w  Multikinie, ponieważ 
taki wariant dostaliśmy w  spadku po poprzedniej 
ekipie redakcyjnej. Oczywiście po sukcesie ostat-
niego eventu planujemy pozostać przy wypracowa-
nej przez nas formule. 

Prowadzimy rozmowy z  Hotelem Bania i  prele-
gentami na temat kolejnej edycji. Jeśli wszystko 
pójdzie po naszej myśli, ósmy kongres, ponownie 
dwudniowy i z bankietem, odbędzie się w maju. 

_Wspomniała pani o prelegentach – stanowili bar-
dzo ciekawy i  wielowymiarowy zespół. Wystąpił 
między innymi uznany szef kuchni czy organiza-
torka akcji #kobietaontour. Jak dobierają państwo 
wykładowców „Rentownego Hotelu”?
Oczywiście prelegentem musi być osoba poważa-
na w branży hotelarskiej czy gastronomicznej. Tylko 
wtedy spotkanie będzie wartościowe dla naszych 
uczestników. Nie ukrywam jednak, że nie jest to jedy-
ne kryterium. Drugie jest bardziej osobiste – dobie-
ram ludzi, którzy chcą tam być z nami, dzielić się swo-
ją wiedzą i nawiązywać relacje z uczestnikami. Gdy 

otwierałam „Rentowny Hotel”, życzyłam wszystkim 
bardzo owocnego dnia, jeśli chodzi o  zdobywanie 
wiedzy i doświadczenia, ale także tego, by każdy czuł 
się jak na spotkaniu w gronie przyjaciół. Największą 
nagrodą dla mnie było to, że uczestnicy podchodzili 
po kongresie i mówili, że moje życzenia się spełniły. 

_Zwróciłam też uwagę, że na 15 zaproszonych 
osób były tylko dwie kobiety. Z czego to wynika? 
Czy w tej branży trudniej przebić się kobietom? 
Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem, bo przy ich do-
borze kierowałam się, tylko tym, czy jest to ekspert, 
czy nie. Podobnie jest podczas eventów gastrono-
micznych: również zdecydowana większość pre-
legentów to mężczyźni. Nie potrafię jednak odpo-
wiedzieć, dlatego tak się dzieje, bo moim zdaniem 
wcale nie są to „męskie” branże. Wręcz przeciwnie 
– działa w nich bardzo wiele kobiet. Zresztą jeśli ko-
bieta chce się w jakiejś branży przebić, odnosi suk-
ces. Nas nic nie jest w stanie zatrzymać. 

Rozmawiała: Dorota Rakowicz 

Wszystkie spotkania 
w ramach kongresu odbyły 

się w nowym Centrum 
Konferencyjnym Bania |
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_JERZY 
  KWIATKOWSKI 
  SIŁA SPOKOJU  

Szef ochrony w resorcie Bania jest skuteczny nie tylko 
w swoim fachu. Przy profesjonalnym stole do siłowania 

się na rękę ma zaledwie kilku godnych przeciwników 
na świecie. Porozmawialiśmy o jego pracy, sukcesach 

sportowych i rodzinnych oraz o hobby, które odkrył 
znacznie wcześniej niż zyskało popularność - morsowaniu.

_Jak długo jest pan szefem ochrony w Hotelu Ba-
nia i kto jeszcze jest zatrudniony w tym dziale?
W Bani pracuję od momentu, kiedy powstała pierw-
sza z nowych części hotelu, która obecnie jest już 
najstarszą, czyli od ośmiu lat. Szefem jestem mniej 
więcej od czterech. W ekipie mam doświadczonych, 
sprawdzonych chłopaków, z którymi współpracuję 
od dłuższego czasu i wiem, że nie są nerwowi oraz 
potrafią załatwić sprawę, nie uszkadzając napast-
nika. W tym fachu, jeśli wykonuje się go właściwie, 
więcej jest rozmowy i negocjacji niż używania siły. 

_Skoro równie ważne są aspekty fizyczne i mental-
ne, jakie trzeba mieć predyspozycje do tej pracy? 
Trzeba mieć dobrą głowę i umieć przekonywać lu-
dzi, by odpuścili zachowanie agresywne. 

_Jednak zdarza się, że nie da się załatwić takich 
spraw całkiem polubownie. 
Wbrew pozorom takich sytuacji było niewiele. Jeśli 
już, naszym zadaniem jest wyniesienie osoby poza 
strefę zabawy czy teren dyskoteki. Gdy jest bardzo 
agresywna, przekazujemy ją policji.  

_Co jest najtrudniejsze w tym fachu?
Po tylu latach w zawodzie instynktownie analizuję 
sprawę i  błyskawicznie podejmuję decyzję. Sytu-
acja nie wymknie się spod kontroli, jeśli reakcja bę-
dzie szybka. Nie można się wahać, zastanawiać czy 
jąkać. 

_Pamięta pan jakieś  szczególnie trudne sytu-
acje – wyzwania, którym pan i zespół musieliście 
sprostać?
Było kilka trudnych interwencji, ale staram się wy-
rzucić je z  głowy i  nie rozpamiętywać. Podsta-
wą  jest to, żeby w  miarę  spokojnie wyprowadzać 
osoby, które naprawdę na to zasłużyły. Wtedy zwy-
kle nie wzbudza to w nich dodatkowej agresji. Co in-
nego, gdyby ktoś nie zawinił, a ochroniarz zastoso-
wałby przemoc. To w takich sytuacjach puszczają 
nerwy. Oczywiście czasem padają jakieś groźby, ale 
ja zawsze mówię chłopakom, że odgrażający się ra-
czej nic nie zrobi. Ten, który naprawdę pała chęcią 
zemsty, zwykle milczy. Natomiast my szanujemy lu-
dzi i staramy się działać tak, by nikt nie miał do nas 
pretensji. Nie podoba mi się opinia o ochroniarzach, 
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że dla sportu biją i wyrzucają. Pewnie się tacy zda-
rzają, bo – jak w każdym zawodzie – ludzie są różni. 
Niemniej ochrona oznacza, że staramy się bronić, 
a nie wyżywać. 

_Rozumiem, że wcześniej pracował pan w  tym 
charakterze w innych miejscach i obiektach. 
Po raz pierwszy na bramce stanąłem w  wieku 20 
lat, zaraz po służbie wojskowej, więc łatwo policzyć, 
że uprawiam ten zawód już od 30 lat. Zacząłem 
w Zakopanem, gdzie byłem jedynym ochroniarzem 
w  dyskotece. Później było jeszcze kilka miejsc. 
W jednej dyskotece pracowałem przez 17 lat. Zdą-
żyło się zmienić trzech ajentów, a  ja wciąż stałem 
na bramce. Do tej pracy ciężko znaleźć właściwych 
ludzi, bo większość jest zbyt nerwowa. Wielu ci ubli-
ża, mówi złe rzeczy i musisz sobie z tym poradzić. 
Jeśli nie umiesz przyjąć tego na spokojnie, reagu-
jesz agresywnie, a nie o to chodzi.  

_Na charakter pana pracy zapewne wpływa rozwój 
i powiększanie się samej Bani. Czy na przestrzeni 
lat coś się zmieniło w kwestii ochrony, na lepsze 
lub na gorsze? 
Zmienia się na plus. Wynika to też z  faktu, że ro-
bimy sporą selekcję wśród gości z zewnątrz. Przy 
wejściu do klubu zawsze zadajemy kilka pytań i już 
po tej krótkiej rozmowie potrafimy zobaczyć, czy 
osoba jest normalna, spokojna, czy też pojawia się 
jakaś agresja lub zdenerwowanie. Nie da się ludzi 
ocenić po wyglądzie, ale jeśli ma się doświadczenie, 
to rozmowa wiele wyjaśnia. Z gośćmi hotelowymi 
rzadko zdarzają się trudniejsze sytuacje. Czasem 
trzeba trochę utemperować fantazję dużych zor-
ganizowanych grup, ale staramy się mieć wszystko 
pod kontrolą. 

_Wiele koncertów, na przykład duże wydarzenia 
w  ramach Kultury na Bani, jest otwartych dla in-
nych białczańskich kuracjuszy. Czy tam także sto-
sujecie wstępną selekcję?
Nie, na koncerty każdy może przyjść, ale na ze-
wnątrz zawsze łatwiej jest zareagować i  kogoś 
wyprowadzić. Stoimy koło sceny, obserwujemy 
wszystko i w razie czego interweniujemy. Natomiast 
i w tym przypadku naprawdę rzadko zdarzają się ja-
kiekolwiek problemy, bo sama obecność ochronia-
rzy sprawia, że jest spokojniej. Widok konkretnych 
chłopów pod sceną ma wymiar prewencyjny. 

_A często sam pan interweniuje czy raczej kieruje 
akcją, wysyłając do niej innych ochroniarzy? 
Wolę mieć nad wszystkim kontrolę, więc nie ma 
mowy o wysługiwaniu się chłopakami. Także albo 
interweniujemy razem, albo idę sam (śmiech). 

_Zaraz porozmawiamy o  pana koronnej dyscypli-
nie, czyli siłowaniu na rękę. Ale podejrzewam, że 
pracując w zawodzie ochroniarza, musiał pan upra-
wiać także sztuki walki. 
Tak, uprawiałem sztuki walki, w tym również MMA. 
Z tym że ciężko to pogodzić z siłowaniem na rękę, bo 
kilka razy spadałem na łokieć czy miałem inne kontu-
zje na macie lub w ringu i przez to nie mogłem star-
tować z zawodach. Dlatego obecnie tylko wplatam 
elementy zapasów czy innej gimnastyki do treningu, 
żeby zachować automatyzm ruchów przy interwen-
cjach, ale priorytetem jest siłowanie się na rękę. 

_Startowanie w zawodach potrafi być czasochłon-
ne. Czy włodarze Bani są wyrozumiali, jeśli chodzi 
o te wyjazdy?
Zdecydowanie tak, kilka razy wsparli mnie też finanso-
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wo przy drogich zagranicznych wyjazdach. Jedynym 
warunkiem jest załatwienie zastępstwa na bramkę. 

_W  różnych działach hotelu pracuje też zgrana 
paczka ludzi. Dobrze się pan wśród nich czuje? 
Świetnie, to jedna wielka rodzina. W każdym dzia-
le − czy to recepcja, restauracja, kuchnia, czy admi-
nistracja – widać prawdziwą więź. Jeden drugiemu 
pomaga. Nie ma tego, co podobno jest w korpora-
cjach, gdzie się ludzie nawzajem podgryzają. 

_Jeśli ktoś nie odnajduje się w pracy, to podświa-
domie wiemy, że jego  uśmiech jest na pokaz.  
W Bani  czegoś takiego nie ma. 
Dlatego że właścicielom udało się  stworzyć ro-
dzinną atmosferę. Właściciel potrafi z każdym nor-
malnie porozmawiać, zawsze się przywita i dobrze 
mówi o  personelu. Podkreśla, że to my tworzymy 
klimat Bani. Dzięki temu staramy się pracować jak 
najlepiej. Wiadomo, że są ludzie, którzy odchodzą, 
bo się nie nadają lub nie potrafią się dostosować, 
ale koniec końców zostają ci najfajniejsi. Zauważa-
ją to też goście. Są tacy, którzy przyjeżdżają nawet 
kilka razy w ciągu roku i cieszą się, że jest ten sam 
personel, który zdążyli polubić. 

_Pomówmy o  początkach pańskiej przygody ze 
sportem. Zaczęło się  od lekkoatletyki. Jak do-

szedł pan do raczej niszowej dyscypliny, czyli siło-
wania się na rękę? 
W  podstawówce biegałem na 100 i  200 metrów 
oraz uprawiałem skok w  dal. Miałem dobre wyni-
ki na poziomie wojewódzkim i  zastanawiałem się 
nad pójściem do lekkoatletycznej szkoły sportowej 
w Krakowie. Później zaczęły się konkurencje siłowe 
i kulturystyka. Byłem w niej nawet Mistrzem Polski, 
ale w pewnym momencie przestała mi się podobać. 
Doszedłem do wniosku, że nie jest to sport dla stu-
procentowych facetów (śmiech) i wybrałem sztuki 
walki. Siłować się na rękę  zacząłem około 1995 
roku. Rok później zostałem Mistrzem Polski, potem 
trzy lata z rzędu byłem drugi, ale w 2000 roku znów 
zdobyłem mistrzostwo. Wtedy nastąpiła chwilowa 
przerwa, ale wróciłem i trenuję do dziś. 

_Czy może pan w skrócie opowiedzieć niezorien-
towanym o zasadach i kategoriach w tym sporcie?
Są kategorie wagowe i wiekowe. Oczywiście osobno 
walczą kobiety i mężczyźni. Jeśli chodzi o kategorie 
wagowe: 57, 63, 70, 78, 86, 95, 105 i powyżej. Od 18. 
do 21. roku życia są Juniorzy, potem do 40. – Se-
niorzy, od 40. do 50. – Mastersi, a powyżej 50. roku 
życia Grandmastersi. Ja startuję aż w trzech kate-
goriach – we wszystkich poza Juniorami (śmiech). 
W Polsce wygrywam w Mastersach i Grandmaster-
sach, ale i w Seniorach staję na podium. 
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_To niesamowite, że nieustannie poprawia pan 
swoje wyniki, mimo że teoretycznie apogeum 
w  sportach siłowych przychodzi około trzydziest-
ki. Tymczasem pan po czterdziestce przez sześć 
kolejnych lat z rzędu był w najlepszej piątce na mi-
strzostwach świata. 
Faktycznie, teraz w wieku 50 lat mam najlepszą for-
mę. Może wynika to z tego, że większy nacisk kła-
dę na trening i  już wiem, jak przygotować się pod 
dane zawody, również mentalnie. To jest wdzięczny 
sport, bo da sie go uprawiać całe życie. Przy tym 
kompleksowo rozwija ciało. To nie tylko mięśnie ra-
mienia, ale izometryczne ćwiczenia na całe ciało – 
pracują nogi, pośladki, barki, korpus… Kiedyś wolno 
było siłować się tylko na prawą rękę, teraz można 
na dwie i  to jest naprawdę fajne. Choćby dlatego, 
że kiedy ma się kontuzję jednej, można siłować 
się drugą. Ja akurat obydwie mam dobre i równe. 

_Pomówmy o systemie organizacyjnym. Jeśli jest 
Polska Federacja Armwrestlingu, podejrzewam, że 
są też kluby?
Tak, w Polsce jest ich 27 i  rywalizują między sobą. 
Istnieje generalna punktacja dla klubów – liczone są 
medale poszczególnych kategorii i w ten sposób wy-
łania się najlepsze. Nasz, czyli Niedźwiedzie Orawy, 
już trzeci rok z rzędu jest najmocniejszy w Polsce. 

_Proszę w kilku słowach wyjaśnić, jakie są zasady 
rywalizacji. 
Tułów musi być prostopadle do stołu, żeby się 
nie skręcić, łokcie położone są  na przeznaczonej 
do tego poduszce o wielkości 20 × 20 cm. Dłonie 
umieszcza się w  konkretnym punkcie na środku 
stołu, kciuki muszą być widoczne, a nadgarstki pro-
ste. Startuje się po komendach „ready” i „go”. Wtedy 

już można się skręcić. Falstart jest traktowany jak 
faul, podobnie jak podniesienie łokcia z  poduszki. 
Można mieć jeden faul, drugi kończy się przegra-
ną. Trzeba szybko myśleć i  reagować, jeśli gość 
cię atakuje i czujesz, że zdobywa przewagę nie do 
odrobienia, wtedy szybko podrywasz łokieć i robisz 
taktyczny faul, by uniknąć przegranej.

_Czyli w tym sporcie ważna jest nie tylko siła, ale 
też taktyka i głowa. A  jak to wygląda pod kątem 
technicznym?  
Jest kilka technik podstawowych – jedna to „w hak”, 
że ciągniesz na siebie bicepsem, druga „na górę”, 
a  trzecia – „w  triceps”. Musisz wiedzieć, co rywal 
stosuje i  umieć się przed tym obronić. Zazwyczaj 
zawodnicy się znają, więc mniej więcej wiemy, co 
przeciwnik może zastosować i pod tym kątem do-
bieramy technikę  oraz układamy taktykę. Najtrud-
niej jest, gdy widzisz przeciwnika po raz pierwszy, 
ale nawet wtedy można wiele wyczuć. 

_Jak dwóch gości siada naprzeciwko siebie, to 
pewnie same spojrzenia są już walką psycholo-
giczną. 
Oczywiście, trzeba wykazać  się chłodną głową. 
U niektórych poziom stresu jest tak duży, że potem 
nawet nie pamiętają, z kim i jak walczyli. 

_Ile jest kluczowych imprez w roku?
Ja walczę w czterech – na początku roku są Mistrzo-
stwa Polski, potem w maju Mistrzostwa Europy, we 
wrześniu Mistrzostwa Świata, a  około października 
Puchar Polski. Teraz dużo jest też zawodów Pucharu 
Świata organizowanych w różnych państwach, w któ-
rych zbiera się punkty do rankingu URPA. Ja obecnie 
staram się zbierać te punkty i jestem 10 na świecie. 
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_Ma pan srebrne medale Mistrzostw Świata i Eu-
ropy. Czy któreś zawody lub tytuł są dla pana 
szczególnie ważne?
Trzy medale z Mistrzostw Świata. Dwa brązowe na 
lewą rękę i jeden srebrny na prawą. Może stąd bierze 
się motywacja, bo ciągle pracuję, by zdobyć to złoto. 

_Jakie są honoraria na takich zawodach?
Nie ma żadnych. Wręcz przeciwnie: musisz wyda-
wać na hotele i wyjazdy. Trochę pomaga klub, ale 
i tak większość kosztów jest po mojej stronie. Do-
brze, że czasem wesprze mnie Bania czy inni spon-
sorzy, bo w przeciwnym razie nie zdecydowałbym 
się na uczestnictwo kosztem rodziny. 

_Pana syn jest olimpijczykiem, jeździ na snow-
boar dzie i wielokrotnie wspominał, że to właśnie 
tata wprowadził go w świat rywalizacji. Jak wyglą-
dały sportowe początki Oskara i dlaczego wybrał 
akurat snowboard?
Już kiedy Oskar był małym, pięcioletnim bajtlem, 
zabierałem go ze sobą na siłownię. Pamiętam jed-
ną scenę z  Hotelu Kasprowy, gdzie trenowałem. 
Przyszła grupa początkujących osób, które nie bar-

dzo miały pojęcie, jak się zabrać do tych ciężarów. 
A Oskar już wszystko wiedział i  im pokazywał. Był 
dumny, że on wie, a starsi nie (śmiech). 

Na desce był samoukiem i  jako mały chłopczyk 
sam zasuwał na wyciąg i  jeździł. Na początku wy-
pożyczałem mu sprzęt, bo nie wiedziałem, czy to 
zabawa na serio. Ale potem poszedł do szkoły spor-
towej i od gimnazjum doskonalił umiejętności pod 
okiem fachowców.

Początki były ciężkie, bo wyjazdy na lodowce 
i sprzęt kosztowały mnóstwo pieniędzy. Ale zawsze 
byliśmy z żoną zdania, że inwestycja w dzieci jest 
najlepszą, jaką można zrobić. Jakbyśmy nie wsparli 
jego pasji, to mógłby trafić w nieodpowiednie towa-
rzystwo i dziś trzeba by płacić za prawników. Ale był 
konsekwentny, trenował od rana do wieczora i dziś 
jest ósmy na świecie. Wielokrotnie stawał na po-
dium Pucharu Świata. 

_Czy nadal zdarza się wam wspólnie trenować?
Oskar to jest już taki koń, że co najwyżej chodzimy ra-
zem pomorsować. Nawet biegać nie jestem już z nim 
w stanie. Jest też silny: lubi podnosić ciężary i kiedyś 
nawet wygrał lokalne zawody w siłowaniu na rękę. 
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_Wspomniał pan o morsowaniu. Kiedy się zaczęło 
i co pana motywuje do jego uprawiania? 
Zacząłem morsować już dobrych parę lat temu. 
Stałem wtedy na bramce z  Łukaszem Brzeskim, 
który jest teraz jednym z  czołowych polskich za-
wodników MMA, i  zgadaliśmy się na wspólny wy-
pad. Łukasz jednak szybko się wycofał, bo nie lubi 
zimna, a mi się spodobało. W tym roku intensywniej 
wziąłem się za morsowanie i udało mi się tym zara-
zić sporo osób, także pracowników Bani. To bardzo 
dobre dla zdrowia, a  na Podhalu są fajne miejsca 
do tego: na Przełomie Białki, w Witowie i Jurgowie, 
a nawet w moim Białym Dunajcu. 

_Jakieś rady dla początkujących? 
Dobrze najpierw zahartować się  w  lecie pod 
prysznicem. Polewamy zimną wodą najpierw nogi 
i stopniowo schładzamy ciało coraz wyżej – w kie-

runku serca. Jesienią zaczynamy morsowanie w te-
renie. Przed wejściem do wody trzeba się dobrze 
rozgrzać – zrobić przebieżki i gimnastykę. Następ-
nie wchodzimy – wolno, ale zdecydowanie. Ważne, 
aby lekko wyłączyć głowę i  wyregulować oddech. 
Oczywiście na początku siedzimy w wodzie krótko, 
a potem stopniowo wydłużamy ten czas. 

_Wydaje się, że zarówno praca, miejsce zamiesz-
kania, jak i pasjonujące hobby to elementy składa-
jące się na szczęśliwe życie. 
To prawda. Mam wspaniałą żonę, syn odnosi duże 
sukcesy, córka Olimpia też, bo także jest w kadrze 
Polski. Do tego dochodzi fajna praca, po której zo-
staje czas na treningi i dla rodziny. To dzięki temu 
mogę się realizować w swojej dyscyplinie. 

Rozmawiał: Piotr Drożdż 
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A dyć – oznacza „a przecież” lub po prostu „prze-
cież”. Co ciekawe, nie jest to zwrot charakterystycz-
ny wyłącznie dla Podhala, choć tu wciąż najczęściej 
spotykany. Dyć wywodzi się bowiem jeszcze ze 
staropolszczyzny i pojawia się w gwarze nie tylko 
góralskiej, ale i śląskiej. 

Bundz (bunc) – oscypki kojarzą z pewnością wszy-
scy, ale obok nich w góralskich bacówkach wytwa-
rza się również nieco mniej popularny bundz. To 
także ser z  mleka owczego i  proces jego produk-
cji początkowo nie różni się od przygotowywania 
oscypków, jednakże tu skrzep serowy parzy się 
w  temperaturze 70 stopni Celsjusza, a  następnie 
odcedza na płótnie w  formie dużych brył. Ser ten 
jest miękki i stosunkowo łagodny w smaku – przy-
pomina nieco mozzarellę. 

Baca – niegdyś bacami byli nie tylko najbogatsi gó-
rale – w niektórych rejonach musieli się oni wyka-
zywać także innymi zdolnościami, na przykład ma-
gicznymi. Już za dawnych czasów do obowiązków 
bacy należało rozliczanie się z właścicielami owiec 

(gazdami), wyrabianie sera i  innych produktów 
mlecznych, nadzór nad juhasami oraz pilnowanie 
ogniska w  bacówce. Do najsłynniejszych podha-
lańskich baców należał między innymi Kazimierz 
Furczoń, który zmarł w  2019 roku. To właśnie on 
wyprodukował pierwsze oscypki, które otrzymały 
europejski certyfikat produktu regionalnego.

Ceper – dziś ceprami nazywa się wszystkich nie-
górali. Pierwotnie tym mianem określano pracowni-
ków przyjeżdżających na Podhale z innych rejonów 
kraju. W latach późniejszych coraz częściej mówio-
no tak o  mniej doświadczonych turystach, którzy 
wybierali się na szlak nieprzygotowani (stąd też 
potoczne określanie łatwiejszych tras „ceprostrada-
mi”). Słowo ceper miało więc negatywny wydźwięk 
i było uznawane za obraźliwe. 

Ciupaga – zapewne większość turystów wie, jak 
wygląda ciupaga, ale już nie wszyscy wiedzą, skąd 
się wzięła: słowo ciupać oznacza „rąbać”. Niektó-
rzy historycy uważają, że pochodzi ona od średnio-
wiecznej siekiery bojowej. Niegdyś faktycznie uży-

Przyjeżdżamy na Podhale dla gór, natury, 
możliwości uprawiania ulubionych sportów, 

ale także folkloru, historii i tradycji. Gdy w wielu 
rejonach Polski coraz bardziej zanikają lokalna 

tożsamość i charakterystyczna kultura, pod Tatrami 
wciąż słychać rozmowy prowadzone w pięknej 

gwarze góralskiej, jednej z najlepiej zachowanych 
w naszym kraju. Jak ją zrozumieć? Dla wszystkich 

ceprów przygotowaliśmy małą ściągę. 

_MAŁY SŁOWNICZEK 
  GWARY PODHALAŃSKIEJ
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wana była także jako broń. Walczono nią i  rzucano 
na przykład w zwierzynę, posługiwali się nią zbójnicy. 
Dziś jest ważnym elementem ozdobnym męskiego 
stroju podhalańskiego i choreograficznym góralskich 
tańców. 

Duć – czyli „wiać”. Z dużym prawdopodobieństwem 
to słowo usłyszycie wielokrotnie już podczas pierw-
szego pobytu na Podhalu. W 2013 roku Tatrzański 
Park Narodowy opublikował nawet krótki film zaty-
tułowany Duje – wiatr halny.

Dutki – w gwarze oznaczają pieniądze, choć wśród 
najstarszych górali z  pewnością można spotkać 
opinie, że to zbyt duże uproszczenie. W  czasach 

PRL-u  bowiem dutkami określano raczej walu-
ty obce – dolary, marki niemieckie czy funty. Dziś 
jednak oznaczają także złotówki, a  nawet własne 
pieniądze podhalańskich miast. W 2009 roku trwa-
ła w  Zakopanem i  Nowym Targu akcja promocyj-
na, podczas której można było płacić w wybranych 
punktach dutkami opatrzonymi symbolami regio-
nalnymi. 

Fasiąg – najłatwiej skojarzyć fasiąg z drogą prowa-
dzącą nad Morskie Oko. Jest to charakterystyczny 
pojazd konny wykorzystywany do przewożenia 
turystów, głównie na tym najpopularniejszym pol-
skim szlaku. Jednak to nie w Tatrach Wysokich za-
częto ich używać do celów komercyjnych. W XIX 

Duje halny |
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wieku fasiągami wożono chętnych z Krakowa do 
Zakopanego, a podróż taka trwała niekiedy nawet 
cztery dni. 

Frajer/frajerka – to słowo z  pewnością wywoła 
uśmiech na wielu twarzach. Jednak gdy na Podhalu 
ktoś nazywa frajerem lub frajerką osobę płci prze-
ciwnej, nie ma negatywnych intencji. To potoczne 
i  obraźliwe określenie kogoś, kto łatwo daje się 
oszukać i jest nieporadny życiowo, w gwarze góral-
skiej oznacza… kochanka lub kochankę. 

Gazda – to najprościej mówiąc gospodarz, a gaździ-
na – gospodyni. Kiedyś mianem tym opisywano wła-
ściciela gospodarstwa wiejskiego na Podhalu, dziś 
jest ono znacznie szersze i często określa się tak po 
prostu właścicieli domu czy miejsca, w którym gości-
my. Co ciekawe, to samo znaczenie słowo gazda ma 
między innymi w językach węgierskim i serbskim. 

Gęśle (złóbcoki) – to rodzaj małych skrzypiec wy-
rabianych z  jednego kawałka drzewa, z  naklejoną 
płytą wierzchnią. Charakterystyczny jest przede 
wszystkim ich kształt – długi, wąski korpus. Dziś 
na Podhalu zastąpiły je skrzypce, ale na złóbcokach 
grywał między innymi słynny Sabała. 

Grule – to słowo można znaleźć w menu większo-
ści podhalańskich restauracji. Grule to nic innego 
jak ziemniaki. Jeśli spotkacie się z  tajemniczymi 
bryzganymi grulami, nie bójcie się ich spróbować – 
dostaniecie ugotowane ziemniaki uciskane specjal-
nym mieszadłem, do których najczęściej dodaje się 
skwarki z  boczku lub cebulkę. To jedno z  najstar-
szych dań podawanych pod Tatrami, które tradycyj-
nie serwuje się z kwaśnym mlekiem. 

Harnaś – dziś kojarzony w Polsce przede wszystkim 
z nazwą jednego z popularnych trunków, w gwarze 
góralskiej oznacza przywódcę zbójników karpac-
kich. Harnasiem był między innymi Janosik, a  tak 
naprawdę Juraj Jánošik – legendarny karpacki zbój-
nik i  słowacki bohater narodowy. Mimo iż prawda 
historyczna o Janosiku jest zgoła odmienna, wciąż 
dużo popularniejsza jest pozytywna postać znana 
z  legend i  kultury. Kazimierz Przerwa-Tetmajer do-
datkowo upowszechnił tezę, jakoby Janosik pocho-
dził z polskiej części Tatr i  tutaj głównie działał. To 
właśnie między innymi na podstawie Legendy Tatr 
Tetmajera w latach 70. powstał serial Jerzego Pas-
sendorfa Janosik oraz jego pełnometrażowa wersja. 

Ino – oznacza „tylko”. Warto zapamiętać to proste 
słówko, ponieważ jest ono jednym z  najczęściej 
używanych na Podhalu. 

Izba – obecnie najczęściej oznacza po prostu „po-
kój”. Dawniej jednak mówiło się izba biała na pokój 
dzienny i  izba czarna na kuchnię. Wywodzi się to 
z konstrukcji chat góralskich, w których izba czarna 
była pomieszczeniem użytkowym. Znajdował się 
w niej piec, często także spała tam część rodziny. 
Izba biała miała bardziej reprezentacyjny charakter. 

Juhas – to młodszy pomocnik bacy. Dawniej za 
swoją pracę otrzymywał on wyżywienie, tytoń i  je-
den oscypek za każdy przepracowany dzień, a pod 
opieką miał średnio 100 owiec. Od 2010 roku pro-
fesję bacy i juhasa wpisano na oficjalną listę zawo-
dów w  Polsce i  od tego czasu można przystąpić 
do egzaminów uprawniających do ich wykonywa-
nia. Kandydaci muszą między innymi wykazać się 
umiejętnością strzyżenia owiec na czas. 
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Kłabuk (kłobuk) – to charakterystyczny kapelusz 
góralski z muszelkami i piórkiem, który z pewnością 
wszyscy kojarzą. Tylko skąd pod Tatrami muszelki 
jako ozdoba elementu tradycyjnego stroju? Można 
się spotkać z dwoma teoriami na ten temat. Według 
niektórych podań tradycyjnie na kapeluszu zbójnicy 
umieszczali… kości. Kiedy jednak zaczęli wędrować, 
zmieniały się także ozdoby, jakie wybierali. Według 
innych źródeł górale gorczańscy wywodzą się z tej 
samej rodziny co górale greccy czy tureccy, a więc 
to bliskość morza miałaby tłumaczyć obecność 
muszelek na kapeluszu.  

Kurniawa – kiedy występuje, zazwyczaj zwiastuje 
polepszenie warunków narciarskich. Słowo to ozna-
cza „zadymkę śnieżną”. Zimą często pod Tatrami 
usłyszycie także zwrot ale kurzy, czyli „pada śnieg”. 

Leber – to dość problematyczne  słowo, ponieważ 
w większości regionalnych gwar w Polsce określa… 
zupełnie co innego. Na Śląsku najczęściej nazywa 
się tak drania, w  Poznaniu oznacza ono wątrobę, 
a  leberka to wątrobianka lub pasztet, podobnie 
rozumieją je także mieszkańcy Łodzi. W  gwarze 
góralskiej to natomiast po prostu „leń, obibok”. 

Łobytom – wyraz, który warto zapamiętać, ponie-
waż nie kojarzy się raczej zupełnie z  tym, co fak-
tycznie oznacza na Podhalu. A używa się go w zna-
czeniu „ciągle”. 

Moskol – w dużym uproszczeniu to góralski placek 
ziemniaczany. Jedna z najbardziej charakterystycz-
nych potraw regionu, której koniecznie trzeba spró-
bować. Od popularnych placków moskole odróżnia 
przede wszystkim to, że przygotowywane są z ugo-
towanych i  utłuczonych ziemniaków. Dodatkowe 
składniki to woda, mąka, sól, czasem jajko. Trady-
cyjnie wypiekane były na kuchennej blasze, dziś za-
zwyczaj smażymy je na patelni lub pieczemy w pie-
karniku, co na szczęście nie zmniejsza ich walorów 
smakowych. 

Masny – słowo to z pewnością dobrze znane jest 
Ślązakom i… nastolatkom. Masno oznacza tyle co 
„tłusto”, zarówno w gwarze góralskiej, jak i śląskiej. 
Co ciekawe, w 2018 roku uplasowało się na drugim 
miejscu w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku, 
który od wielu lat organizuje PWN. Obecnie często 
używa się go w kontekście czegoś bardzo udanego, 
na przykład „masna impreza”. 

Andrzej Stanek 
prezentuje kłabuk |
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Napytać – to kolejny wyraz, który może nastręczać 
problemów, jeśli nie znamy jego znaczenia w gwa-
rze góralskiej. W  większości regionów kojarzy się 
bowiem ze zwrotem napytać sobie biedy, a samo 
napytać oznacza „sprowadzić na siebie lub kogoś 
coś niedobrego”. Niech jednak was to nie zmyli. Tu-
taj napytać to po prostu „zaprosić”.

 
Omasta – kulinarnych określeń gwarowych ciąg 
dalszy. Omasta pewnie większości osób słusznie 
od razu kojarzy się z  jedzeniem. Jednak, w szcze-
gólności w centralnej Polsce, słowem tym określa 
się tłuszcz, którym polewamy potrawę. Na Podhalu 
bardziej używa się go w znaczeniu „przyprawa”. 

Oscypek – jeden z  najpopularniejszych symbo-
li Podhala. Każdy odwiedzający podtatrzańskie 
miejscowości musi go przynajmniej raz spróbo-
wać. To (w  przeciwieństwie do bundzu) ser twar-
dy, tradycyjnie wytwarzany przez baców z  mleka 
owczego. W 2008 roku stał się polskim produktem 
regionalnym, chronionym przez prawo unijne. We-
dług zapisanych podczas rejestracji parametrów 
maksymalna dopuszczalna domieszka mleka kro-
wiego wynosi 40 procent. Ponadto wyrabiany może 
być tylko i wyłącznie od maja do września, a więc 
w  okresie, kiedy owce wyprowadzone są na hale. 
Jego nazwa pochodzi od rozszczepiania (scypania) 
drewnianych foremek, w  których odciskane jest 
charakterystyczne dla oscypków zdobienie. 

Parzenica – to jeden z najbardziej znanych moty-
wów ozdobnych regionu. Tradycyjnie parzenica 
spełniania funkcje praktyczne: był to haft, którym 
wzmacniano rozcięcia na przodzie spodni góral-
skich, by materiał się nie strzępił. Z czasem parze-

nice stały się coraz bardziej ozdobne, a dziś znaleźć 
je można już nie tylko na portkach, ale także w for-
mie metalowych zawieszek czy jako element haftu 
ozdobnego. Dla górali podhalańskich charaktery-
styczne są parzenice wielobarwne, nawet w ośmiu 
kolorach, w  kształcie rozety lub serca z  bocznymi 
pętlami zdobionymi motywem roślinnym czy geo-
metrycznym. 

Pyrć – określa ścieżkę wysokogórską. To właśnie 
od tego gwarowego słowa pochodzi nazwa naj-
słynniejszego w Polsce szlaku, czyli Orlej Perci. Na 
pomysł samego szlaku i  jego nazwy wpadł poeta 
młodopolski Franciszek Henryk Nowicki. To dzięki 
jego staraniom Towarzystwo Tatrzańskie zdecydo-
wało się na wytrasowanie go w 1906 roku. 

Raić – według słownikowej definicji oznacza „swa-
tać”, na Podhalu natomiast „radzić”. 

Skije – znaczenie tego słowa z łatwością odgadną 
wszyscy miłośnicy zimowego szaleństwa, w gwa-
rze góralskiej skije oznaczają bowiem narty. Jeśli 
ktoś więc zaprosi was na nie do Białki, warto sko-
rzystać i poszaleć na tutejszych stokach. 

Syćka – to kolejny z wyrazów, który używany jest 
nawet przez osoby niemówiące na co dzień w gwa-
rze góralskiej. Bardzo popularne syćka lub syćko 
oznacza „wszystko”. 

Śwarny – zdarza się, że kojarzone jest ze sło-
wem swarny, w  wielu regionach oznaczającym 
„kłótliwy”. Jednak nic bardziej mylnego! W  gwa-
rze góralskiej śwarny/śwarna to komplement:  
„ładna”, „przystojny”, „elegancki”. 
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Tela – oznacza „tyle”, co łatwo skojarzyć, warto jed-
nak zapamiętać również tustela, czyli „stąd/stamtąd”. 

Upłaz – wędrując do Doliny Gąsienicowej popular-
nym niebieskim szlakiem z  Kuźnic, przechodzimy 
przez Skupniów Upłaz. Nazwa tego charaktery-
stycznego miejsca pochodzi oczywiście z  gwary 
góralskiej, w  której upłaz oznacza „wypłaszczenie 
pomiędzy skałami”. 

Wanta – to słowo ma dwa znaczenia: jedno mor-
skie, drugie górskie. Popularniejszym jest to zwią-
zane z żeglugą – wantą nazywamy stalową linę słu-
żącą do bocznego usztywnienia masztu. W gwarze 
góralskiej to jednak głaz, wielki blok skalny. Między 
innymi przy drodze do Morskiego Oka znajduje się 
leśniczówka „pod Wantą”, nazywana tak od dużego 
głazu znajdującego się nieopodal. 

Watra – to słowo pochodzenia wołoskiego. Ozna-
cza duże ognisko, nad którym rozstawiony jest 

drewniany trójnóg. W tradycji rozpalenie watry było 
symbolem pamięci o ludziach, którzy odeszli, wspo-
minania minionych czasów. Wokół ogniska groma-
dzili się sąsiedzi i bliscy, by łączyć się we wspólno-
cie, snuć opowieści i śpiewać. 

Zarembek – często możemy spotkać się z  tym 
określeniem także w nazwach miejsc czy wydarzeń 
organizowanych na Podhalu. Oznacza „polanę 
w lesie”. 

Żętyca (żyntyca) – to podobno najlepsze lekarstwo, 
jakie dostać można na Podhalu po długiej, nieprze-
spanej nocy. Świetnie stawia na nogi i  leczy kaca. 
Jest to serwatka z  mleka owczego, otrzymywana 
przy wyrabianiu oscypków i bundzu. Jej właściwo-
ści zdrowotne uznane były od dawna. W XIX wieku 
leczono nią infekcje dróg oddechowych i  gruźlicę, 
trzeba jednak uważać, jeśli mamy słaby żołądek. 
U osób nieprzyzwyczajonych może bowiem wywo-
ływać problemy. 

Oscypek |
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_By zrozumieć gwarę podhalańską, warto po-
znać jej podstawy i  mechanizmy nią rzą-

dzące, a nawet sięgnąć do fundamentów i przypo-
mnieć sobie, czym w  ogóle są gwara i  fonologia. 
„Fonologia to gałąź językoznawstwa, która zajmuje 
się systemami dźwiękowymi, a więc tym, jak dźwię-
ki funkcjonują w języku czy gwarze. Każdy język lub 
gwara tworzy logiczny i spójny system. To nie jest 
po prostu «worek ze słowami», których używamy, 
jak chcemy. W  systemie dźwiękowym obowiązują 
ścisłe reguły – jak w matematyce – więc tworzy on 
naprawdę logiczną strukturę” – opowiada Tomasz 
Łuszczek, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego 
i rdzenny góral z Dzianisza, który zajmuje się między 
innymi fonologią i ortografią gwary podhalańskiej. 

Każdy taki system – na przykład gwara – składa 
się z pewnych reguł i to one decydują o rozmiesz-
czeniu dźwięków w  mowie, a  także o  ich jakości. 
Fonolog zajmuje się szukaniem tych prawidłowości 
i  ich opisywaniem, bo skoro mówimy o  systemie, 
wiemy, że pojawią się w nim określone zależności, 
generalizacje i schematy. Poznając je, możemy zro-
zumieć łatwiej język, dialekt czy w końcu gwarę. 

„Setki lat temu dialekty polskie były jednym sys-
temem, dopiero później się to rozgałęziło. Ludzie, 
którzy osiedlili się na Podtatrzu, zostali odcięci od 
polszczyzny, która swoim rytmem rozwijała się na 
nizinach. Ze względu na ten brak kontaktu mowa 
staropolska na Podhalu poszła po prostu w innym 
kierunku i w ten sposób ukształtowała się gwara” – 
tłumaczy Łuszczek. 

Co jest jedną z  najbardziej zauważalnych cech 
gwary góralskiej, której rozpoznawanie pomoże 
nam zrozumieć wiele wyrazów? Mazurzenie. „To 
proces fonologiczny, który zmienia dźwięki sz, ż, cz, 
dż na s, z, c, dz. I  tak na przykład zamiast grusz-
ka pod Tatrami mówimy gruska, zamiast drożdże 
– drozdze itd.” – wyjaśnia Łuszczek i dodaje: „Gó-
ralszczyzna według moich najnowszych badań ma  
szereg procesów, które ,,ścieśniają’’ samogłoski 
e oraz o, tj. podwyższają ich miejsce artykulacji. 
W rezultacie, gwara podhalańska obfituje w samo-
głoski ścieśnione é oraz ó (które istniały jeszcze 
w  XIX-wiecznej polszczyźnie). W  swojej ortografii 
Łuszczek zapisuje é jako <y>, zaś ó jako <ó>”.  

Kolejną charakterystyczną cechą tej gwary jest 

_ŚCIĄGA 
  DLA CEPRA 

Tomasz Łuszczek |

Gwara, także podhalańska, to 
dobrze funkcjonujący system. 

By ją poznać i zrozumieć, 
nie musimy wcale uczyć się 

konkretnych słów, poznając je 
niczym język obcy. Wystarczy 

znajomość rządzących nią 
reguł, które podczas swojej 

żmudnej pracy odkrywają dla 
nas fonolodzy. 
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akcent początkowy, a więc początek wyrazu - a na-
wet grup wyrazowych. To znaczy, akcent często 
,,przeskakuje’’ np. na jakiś krótki wyraz stojący przed 
rzeczownikiem, a więc na przykład we frazie „na te-
lewizorze”, po góralsku akcentuje się „na”. 

„Kolejnym, co wyróżnia góralszczyznę, jest tak 
zwany archaizm podhalański – archaizm, ponieważ 
wywodzi się jeszcze ze średniowiecza, kiedy to na 
przykład w  XV wieku wymawianie i, zamiast y, po 
dźwiękach sz ż cz dż było normą, więc zamiast czy-
sty mieliśmy słowo czisty. Taka archaiczna wymowa 
,,i” w tych miejscach utrzymuje się jeszcze gdzienie-
gdzie na Podhalu. Jednak, według nowych ustaleń 
Łuszczka, nastąpiła tutaj zmiana fonologiczna: ,,ar-
chaiczne’’ ,,i” wymawiane jest dzisiaj jako wyraźne 

,,y”. Łuszczek zapisuje ten dźwięk używajac znaku 
<ȳ>. – Dodaje też, że ,,ze względu na duży stopień 
skomplikowania fonologia góralska jest niezwykle 
interesująca. Jednak rozumiejąc pewne reguły, na-
prawdę jesteśmy w stanie zrozumieć tutejszą gwarę, 
nie znając każdego słowa z osobna”.

Można się o tym przekonać, czytając wiersze To-
masza Łuszczka. Od lat, obok badań nad fonologią 
góralską, tworzy on także poezję i  pisze opowia-
dania w  dialekcie podhalańskim. Jednym z  ostat-
nich jego wierszy jest „Tradycja” (na zdjęciu), który 
przeczytać można, wykorzystując podstawy wiedzy 
o gwarze podhalańskiej.

_Zainteresowani tematem fonologii i gwary góralskiej oraz 
twórczością Tomasza Łuszczka, mogą skontaktować się 
z nim pod mailem: tomasz.jan.luszczek@gmail.com

_Tomasz Łuszczek 
  Tradycja

Łoćyc Jaśka mjoł fest wjedze, 
znoł na pamjyńć kozdom mjedze: 
tycył w myślak pola, grapy 
lepjyj jako gełomapy.

Łón ta wjedźoł łod pradźada, 
ka i ło co była zwada, 
fto śy cofnon ło dwa metry, 
fto przȳwłoscył cyntometry,

cȳjo wjyrba przȳ grańicȳ,
ka źle tycom urzyndńicȳ.
Zawse godoł mu rodźićyl: 
„fto mo pole, tyn mo zȳćy!”

Łón zaś ucył jesce pilńyj 
tyj mondrośći familijnyj:
„uc śy, sȳnu! Wjedza! Wjedza!!
Muśis wjedźyć, ka jest mjedza!

Wrogjym twojim som te mapki,
w kwestji grańic słuchoj babki.
Nase leći łodtond w las!
Tamtyn klinek tyz był nas,

zańim sonśad, gupji ćwok, 
stawjył na ńim nowy płot – 
mimo płacu nasyj babki.
Jo ći godom: ńe wjerz w mapki!

Jo swojygo pola brońym 
rynkom, głowom, kijym, końym,
pjerśom gołom, modlitwami,
psami, nami, pastuchami!!!

Tó stajonko bedźy twojy,
takze słuchoj, dźecko mojy:
pokjel w kisce krew jest śćynto,
potel mjedza mo być śwjynto!”

Dźańis, moj 2020
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_ANOTHER 
  PINK FLOYD 
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Pink Floyd to jeden z najbardziej 
kultowych zespołów wszech 

czasów, który nadal ma miliony 
fanów. Nic dziwnego, że wiele grup 
coverowych gra jego muzykę. Także 

w Polsce powstał profesjonalny 
band, Another Pink Floyd, który 

specjalizuje się w graniu utworów 
z dorobku twórców The Wall. 
W sezonie 2020 polscy Floydzi 

wystąpili w ramach cyklu  
Kultura na Bani. 

_Gratuluję świetnego koncertu. Jak powstaje setli-
sta takiego występu? Szef zespołu, klawiszowiec 
Andrzej Łakomy, mówi: „dzisiaj zagramy to” czy 
robicie burzę mózgów? 
Czasem gramy konkretny set, na przykład cały al-
bum The Wall plus bisy, i wtedy nie ma o czym dys-
kutować. Natomiast w przypadku takich koncertów, 
jak na Bani, czyli w formule the best of, Andrzej fak-
tycznie coś proponuje, a potem dyskutujemy, co na 
danej scenie sprawdzi się najlepiej. 

_Czasami chyba zmienia się to do ostatniej chwili. 
Dziś podejrzałem listę u ekipy technicznej i Shine 
On You Crazy Diamond przenieśliście z początku 
na koniec koncertu. 
Tak, bo ten kawałek bez świateł byłby równie nie-
przekonujący, jak gdybyśmy wyłączyli dźwięk i  zo-
stawili same efekty wizualne. Uznaliśmy, że zagramy 
go, gdy się ściemni, wtedy całość stworzy wyjątkowy 
klimat. Jesteśmy takim „żywym” zespołem koncerto-
wym – w tym sensie, że nie zawsze sztywno trzyma-
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my się planu. Dzięki temu jednak niektórzy jeżdżą za 
nami na 10 kolejnych koncertów w trasie, bo każdy 
jest inny. 

_Podobno są nawet tacy, którzy starają się jeździć 
na wszystkie. Czy zawsze to także wielcy fani Pink 
Floyd?
Najczęściej są większymi fanami Floydów niż my 
sami. Rekordziści byli już na ponad 20 występach – 
im zawsze muzyki Pink Floyd mało, szczególnie tej 
granej na żywo.

_Zresztą ta muzyka inaczej prezentuje się w sali 
koncertowej, kinie, plenerze, a  jeszcze inaczej 
w małym klubie.
Dokładnie – miejsce koncertu pomaga generować 
klimat i emocje. Zupełnie inne są występy plenero-
we, jak tutaj w Białce, a  inne w sterylnych salach. 
Tam widzowie są zatopieni w fotelach i oddają się 
głębokiej ekstazie muzycznej. Na twarzach często 
pojawiają się łzy. Nawet najbardziej energetyczne 
utwory, takie jak Run Like Hell, nie są w stanie wy-

rwać słuchaczy z transu. Zupełnie inne są koncerty 
klubowe, gdzie publika łatwiej poddaje się rock’n’rol-
lowej atmosferze. Dzięki temu, że gramy w różnych 
miejscach, daleko nam jeszcze do rutyny . 

_Czy w obecnych, trudnych czasach próbowaliście 
grać koncerty on-line? 
Wolimy pójść na cover band niż przez Internet 
oglądać oryginalny zespół. Energia jest inna i  gdy 
widzisz, że artyści starają się, żyją tą muzyką, prze-
żywasz to razem z nimi. Koncert na ekranie nie jest 
prawdziwym koncertem. 

_Ciekaw jestem, który z  dwóch najsłynniejszych 
cover bandów – The Brit Floyd czy The Australian 
Pink Floyd Show – jest wam bliższy. 
Australiani stawiają na dźwięk, światła i  muzykę, 
a  Brici bardziej na klimat – nie brzmią jeden do 
jednego jak „oryginał”, za to wydają się bardziej au-
tentyczni w tym, co robią. Mimo że ich koncerty nie 
są organizowane z takim rozmachem, grają część 
utworów po swojemu i  wychodzi im to doskona-
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le – na przykład Welcome To The Machine opraco-
wali lepiej niż Gilmour i  Waters, więc my prezen-
tujemy właśnie ich wersję. A  trzeba wiedzieć, że 
do muzyki Pink Floyd ciężko dodać coś swojego, 
bo fani znają każdą nutę i  trzeba mieć naprawdę 
dobry gust i smak muzyczny, aby to się przyjęło. 

_Podczas waszych występów można się dosłu-
chać więcej takich „odstępstw” od oryginałów, 
część zapewne waszego pomysłu.
Jest ich całkiem sporo, ale są epizodyczne, bo za-
zwyczaj staramy się trzymać oryginalnej formy 
utworów. Fani zwykle te kruczki aranżacyjne bardzo 
szybko wyłapują i jest nam miło, gdy nagradzają je 
brawami. Po kilkunastu latach na scenie nauczyli-
śmy się zachowywania idealnego balansu między 
oryginalnymi partiami a interpretacją.

_Jak wasze instrumenty mają się do tych wyko-
rzystywanych przez zespół Gilmoura i  Watersa? 

Gitary i  efekty są bardzo zbliżone. Wiosła naszych 
muzyków to spersonalizowane modele Fender 
Stratocaster z sygnowanych serii z bardzo wysokiej 
półki. Podobnie ma się sprawa ze wzmacniaczami. 
Z  instrumentami klawiszowymi jest nieco inaczej. 
Ciężko grać na sprzęcie, na jakim powstawały albu-
my w latach 70. i 80. Wykorzystujemy więc modele 
współczesne, ale posiadające emulacje wszystkich 
barw wykreowanych przez Pink Floyd. Oprócz tego 
nasz klawiszowiec ma kilka kultowych synthów z lat 
80. i 90., używanych przez Pink Floyd między innymi 
podczas trasy Pulse.

_Czy jest w  zespole osoba odpowiedzialna za 
kwestie oprawy wizualnej? 
Adaptujemy oprawę wizualną do możliwości or-
ganizatora koncertu lub miejsca, w którym gramy. 
Posiadamy jednak minimalny rider techniczny, 
w którym zachowane są podstawowe, charaktery-
styczne dla Pink Floyd, elementy: konstrukcja sce-
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niczna w formie koła z ruchomymi lampami oraz 
lasery, obecne na każdym koncercie. Na wszystkie 
występy jeździ z nami realizator oświetlenia.

_A  efekty dźwiękowe wykorzystywane podczas 
koncertów pochodzą wprost z płyt Pink Floyd? 
Część efektów jest samplowana bezpośrednio z ory-
ginalnych kompozycji, bo trudno sobie wyobrazić 
inaczej brzmiący zegar w Time, brzdęk monet i kasy 
w Money lub głos Stephena Hawkinga w Keep Tal-
king. Inne opracowujemy sami. 

_Jest wśród was jakiś kolekcjoner płyt, gadżetów 
związanych z Pink Floyd?
Nasz gitarzysta „Matragon” jest prawdziwym ma-
niakiem. Potrafi nawet wziąć  kredyt, aby kupić ja-
kiś kolekcjonerski kąsek. Zbiera wszystko: te same 
płyty, ale wydane w  różnych krajach, bootlegi, 
a w domu ma ściankę działową zrobioną z cegieł 
z napisem Pink Floyd: The Wall. 

_Jak widzicie przyszłość zespołu? Część cover 
bandów zaczyna grać także swoją muzykę. 
I my mamy autorskie kompozycje, ale tyle jest jeszcze 
utworów Pink Floyd… Wykonywanie coverów zyskuje 
popularność na całym świecie, bo to naturalny kierunek 
rozwoju – w końcu granie muzyki poważnej wielkich 
mistrzów z  minionych wieków też jest niejako cove-
rowaniem. A  Pink Floyd to przecież Chopin naszych 
czasów i nie każdy potrafi go zagrać na odpowiednim 
poziomie – aby osiągnąć obecną biegłość, potrzebo-
waliśmy kilkunastu lat rozwoju Another Pink Floyd. Gdy 
prezentujesz autorską muzykę, może się ona podobać 
albo nie, ale słuchacze tak bardzo nie skupiają się na 
poziomie wykonawczym. A  interpretowanie coverów 
takich gigantów sprawia, że od razu jest się do nich 
porównywanym. Cieszymy się więc, że ciągle jest duży 
popyt na nasze występy i chcemy dalej iść tą drogą. 

Rozmawiał: Piotr Drożdż 

_Zespół zaprasza  Fanów Pink Floyd na koncerty w całej 
Polsce. Więcej na facebook.com/AnotherPinkFloyd
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Nadchodzący sezon narciarski 2021/22 
jest wyzwaniem dla firm odzieżowych, 

które borykają się z trudnościami 
poprzedniej zimy. Ciężka praca czeka 

także projektantów, którzy muszą 
jeszcze staranniej zadbać o potrzeby 

klientów. Marki odzieżowe radzą sobie 
z tą sytuacją na różne sposoby. Jedne 
stawiają na szeroki wybór produktów, 
inne decydują się na kolekcję wąską, 

ale bardzo przejrzystą. Pojawia się 
mnóstwo koloru, również neonowego, 

który w połączeniu z czernią, bielą 
czy kolorami metalicznymi daje 

niezwykle spektakularny i nowoczesny 
efekt. Osoby ceniące sobie klasyczne 

rozwiązania także znajdą coś dla 
siebie. Zapraszamy do zapoznania się 
z naszym najnowszym asortymentem 
w hotelowym butiku lub naszej stronie 

SportowyButik.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

_SPORT 
  W NAJMODNIEJSZYM 
  WYDANIU 
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_Kurtka 
  Xux

_Spodnie 
  Xassa
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Firma Sportalm znana jest 
z bezkompromisowości i od lat 

uparcie realizuje swoje założenia. 
Prezentowana obecnie kolekcja jest 
różnorodna, kolorowa i niezwykle 

kobieca. Podzielona została na 
trzy grupy, z których każda ma 

do zaoferowania kilka naprawdę 
bestsellerowych stylizacji.

ICONIC 
MOMENTS
Iconic Moments to bardzo kobieca linia, z nutką luksusu ukrytą 
w  sportowym stylu. Zabawa różnymi strukturami, na przykład 
dodanie perłowego blasku do aksamitu, przyniosła niesamowity 
efekt. Wyróżniającym się wzorem jest panterka, która połączona 
została z motywem marmuru. W ten sposób stworzono nowo-
czesny produkt oraz odświeżono popularny wzór. Na cętki wybra-
no szmaragdowoniebieski, rzadko spotykany w modzie. Odcień 
ten sprawia, że nadruk wygląda jak otoczony magicznym nimbem 
stok narciarski nocą. Styl Iconic Moments to połączenie sporto-
wej kobiecości i streetwearu w wyjątkowym wydaniu.

_Kurtka 
  Marely Mount

_Spodnie 
  Marge

_Kurtka 
  Mikes

_Rękawice 
  Mandy Metallic

_spodnie 
  Mariel
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_Rękawice 
  Mandy Metallic

_Rękawice 
  Mandy

_Bluza 
  Mekhi

_Spodnie 
  Mamou

_Spodnie 
  Mamou

_Czapka
  Andrew

_Kurtka 
  Maxx

_Kurtka 
 Maurice
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C.O.L SPLASH 
Linia C.O.L Splash to doskonałe zrównoważenie ponadcza-
sowego stylu i świeżości. Połączenie neonowych kolorów 
z bielą i czernią, a także z metalicznymi barwami daje niesa-
mowicie oryginalny efekt, szczególnie na tle zaśnieżonych 
stoków. Ta przemyślana kombinacja barw sprawia, że linia 
wygląda bardzo nowocześnie. W stylizacji bazującej na pro-
duktach C.O.L Splash każdy po prostu zabłyśnie. Idealnym 
dopełnieniem poszczególnych produktów jest wielobarwne 
graffiti, które współgra z  neonowymi kolorami i  podkreśla 
bardziej kobiece zdobienia. 

_Kurtka 
  Cantara

_Kurtka 
  Camilla

_Spodnie 
  Clay

_Spodnie
  Clay

_Leginsy
  Crew

_Kurtka 
  Cantara Druck

_Kurtka 
  Cantara
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X-CLUB
X-Club jest najbardziej sportową linią. Połączenie czerni, 
bieli oraz czerwieni nadaje ubraniom klasycznego wyglądu. 
Funkcjonalne cechy, takie jak wodoodporność czy silikono-
we naszywki, podkreślają sportowy charakter produktów. 
Symbol gwiazdy stanowi pojedynczy, osobny akcent, ale 
jest powtarzany na całej powierzchni, co daje ciekawy efekt. 

_Kurtka 
  Xalim

_Kurtka 
  Cantara

_Bluza 
  Xsara

_Kurtka 
  Camilla

_Spodnie 
  Xassa

_Spodnie 
  Clay

_Kurtka 
  Ximena

_Spodnie
  Xelissa

_Kurtka 
  Xoko
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Współpraca dwóch cenionych marek zaowocowała niezwykle ory-
ginalną kolekcją. Kolory flagi Francji idealnie wkomponowały się 
w  barwy przewodnie Tommy’ego, dzięki czemu w  efekcie otrzy-
mujemy spójną koncepcję sportowej elegancji. Charakterystyczny 
amerykański styl stanowi powiew świeżości na europejskich sto-
kach. Klasyczne kroje i  najwyższe parametry sportowe, które od 
lat zapewnia Rossignol, to połączenie idealne, wynoszące odzież 
narciarską na nowy poziom. Certyfikowany, francuski puch Duvet 
Du Faubourg® w połączeniu z hydrofobową powłoką DWR zapew-
nia ciepło oraz ochronę przed niesprzyjającymi warunkami.

_ROSSIGNOL × TOMMY HILFIGER
  PIERWSZY RAZ W POLSCE

_Kurtka Męska 
  Global Stripe

_Spodnie Męskie 
  Global Stripe

_Bluza 
  Global Stripe

_Bądź pierwszy. 
Nie zwlekaj, dokonaj zakupu 
bestselerowych produktów 
metodą przedsprzedaży na naszej 
stronie SportowyButik.pl 
oraz w naszym hotelowym butiku.

_Kurtka Damska
  Global Ski Down

_Spodnie Damskie 
  Stretch Ski
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_Kombinezon Męski 
  Tech Tonal

_Kombinezon Damski 
  Softshell Overall

_Spodnie Damskie 
  Tonal Softshell

_Kurtka Męska  
Flag Quilted

_Spodnie Męskie 
  Tonal Ski

_Spodnie Damskie 
  Flag Sotshell

_Spodnie Męskie 
  Flag Ski

_Kurtka Damska 
  Ski Down

_Bluza Damska 
  Layers

_Kurtka Męska 
  Tech Tonal

_Kurtka Damska 
  Flag Fur
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ONLY  
THE BEST 
GETS 
GREEN
ROSSIGNOL HERO to linia 
inspirowana emocjami towarzyszącymi 
zwycięstwu. To idealna kolekcja dla osób, 
które nie boją się wyzwań i  poszukują 
odzieży, który sprosta ich wymaganiom. 
Wysoka membrana w połączeniu z ocie-
pliną 3M™ Thinsulate™ zapewnią komfort 
w każdych warunkach pogodowych. Wy-
razista kolorystyka i  sportowy charakter 
zachęcają pasjonatów narciarstwa do 
zimowych szaleństw na stoku.

_Kurtka 
  Hero Aile

_Spodnie 
  Hero Course

_Spodnie
  Hero Ski

_Kurtka 
  Hero Ski _Kurtka 

  Hero Depart

_Spodnie
  Hero Course

_Kurtka 
  Hero Aile

_Spodnie 
  Hero Course
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_Kurtka 
  Hero Aile

_Spodnie 
  Hero Course

_Kurtka 
  Hero Depart

_Spodnie
  Hero Course

_Kurtka 
  Hero Aile

_Spodnie 
  Hero Course

SportowyButik w Hotelu Bania **** Thermal & Ski
ul. Środkowa 181 | 34-405 Białka Tatrzańska | Tel.: 793-477-533
Online: SportowyButik.pl | E-mail: info@SportowyButik.pl
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NEW LAND 
Włoska marka New Land zapewnia idealny balans pomię-
dzy sportem a elegancją. Głównym celem firmy jest tworze-
nie odzieży o najwyższych parametrach technicznych, która 
również wpisuje się w codzienne trendy. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu ubrania marki posłużą nam nie tylko w górach, ale 
także w mieście.

_ODPOWIEDNIA BAZA  
  TO POŁOWA SUKCESU!

Dla firmy kluczowa jest jakość materiałów, z  których 
tworzy swoją niepowtarzalną odzież. Bazuje ona na zróż-
nicowanych połączeniach mikrofibry i  polipropylenu, co 
zapewnia tkaninom termoregulację, izolację termiczną, lek-
kość i oddychalność. Takie zastosowanie przekłada się na 
komfort cieplny.

Odzież New Land to świetny wybór także dla alergików. 
Materiały, w których wykorzystano technologie DHtech, są 
hipoalergiczne i  bakteriostatyczne, dlatego sprawdzą się 
w  kontakcie nawet z  najbardziej wrażliwą skórą. Ponadto 
cechują się odpornością na zabrudzenia oraz szybkim cza-
sem wysychania. New Land bardzo dba o środowisko. Tka-
niny nadają się do recyklingu, a do ich barwienia nie wyko-
rzystano wody. W kolekcji 2021/22 nie zabraknie motywów 
norweskich, które nadają stylizacjom zimowego charakteru. 
Pojawią się uwielbiane przez klientów printy w stylu retro, 
a także wzory zwierzęce. 

Miłośnicy włoskiej marki na pewno nie będą rozczarowa-
ni tym, co przygotowano dla nich na nadchodzący sezon. 
Mimo że sytuacja związana z pandemią powstrzymała wie-
le firm przed wypuszczeniem nowych kolekcji, New Land nie 
zwalnia tempa.

_Kurtka Damska
  Avers

_Leginsy
  Deren

_Leginsy
  Alpette

_Leginsy
  Grace

_Bluza Męska 
  David

_Bluza 
  Demet

_Bluza 
  Janice

_Bluza 
  Giorgy

_Leginsy
  Cervinia

_Bluza Damska 
  Branas
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SportowyButik w Hotelu Bania **** Thermal & Ski
ul. Środkowa 181 | 34-405 Białka Tatrzańska | Tel.: 793-477-533
Online: SportowyButik.pl | E-mail: info@SportowyButik.pl
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_W POSZUKIWANIU
  SKARBU

Zabawa dla całej rodziny, dostępna o każdej 
porze doby, siedem dni w tygodniu, 365 
dni w roku, bez nakładów finansowych, 
w atrakcyjny sposób przedstawiająca 

walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe 
mniej lub bardziej znanych miejsc.  

Jeśli jeszcze nie odkryliście Questów – czas 
to nadrobić. Najlepiej już podczas pobytu 

w Hotelu Bania **** Thermal & Ski.

_Kto z nas nie lubił bawić się w podchody i spę-
dzać czasu na świeżym powietrzu? Jak czę-

sto powtarzamy teraz, że zbyt wiele godzin poświę-
camy na technologie i siedzenie na kanapie? Questy 
na nowo wyciągną z domu nas i nasze dzieci. „To 
gry terenowe, w których można wziąć udział w każ-
dej chwili. Dzięki nim w atrakcyjny sposób, rozwią-
zując zagadki na danym terenie, poznajemy kulturę, 
historię i  przyrodę miejsca” – opowiada Anna Ja-
rzębska z  Fundacji Mapa Pasji. Jedna z  nich do-
stępna jest w Białce Tatrzańskiej.  

Sam pomysł zrodził się w USA, reguły Questów 
opracował Steven Glaze. Mapa Pasji i  Calamita 
rozwinęły ogólnopolski program „Questy - Wypra-
wy Odkrywców” na terenie naszego kraju. Kiedy 
ktoś po raz pierwszy w Polsce słyszy o  tej zaba-
wie, często porównuje ją do podchodów. Po czę-
ści ma rację, ale nasze gry są łatwiej dostępne, nic 
nie trzeba organizować ani się wcześniej umawiać 
czy planować. Na dodatek jest to zupełnie bez-
pieczna zabawa w czasach pandemii” – podkreśla 
Jarzębska. 

W  marcu 2020 roku pierwszy w  Białce Quest po-
wstał we współpracy z  Resortem Bania. Zatytuło-

wany jest – nie bez powodu – „Góralskie marzenie”. 
Odkrywamy dzięki niemu historię miejscowości, 
opowieść o marzeniu, które zapoczątkowało powsta-
nie pierwszego wyciągu narciarskiego, pensjonatu, 
a w końcu Hotelu Bania **** Thermal & Ski oraz Ter-
my Bania. „Każde miejsce ma ciekawą historię, tylko 
trzeba umieć ją dostrzec. Opracowując projekt, czę-
sto szukamy jej z mieszkańcami. «Góralskie marze-
nie» było akurat inicjatywą Resortu Bania, ale do jego 
formy ostatecznej doszliśmy wspólnie, rozmawiając 
z pracownikami i zastanawiając się, co najciekawsze-
go warto pokazać. Także my uważamy historię rodzi-
ny, która rozwinęła resort oraz stację narciarską, za 
niezwykle ciekawą i poruszającą. Myślę, że dla osób, 
które odwiedzają Banię, okaże się ona równie intere-
sująca, bo przecież turyści często przyjeżdżają na 
Termę czy na narty, ale nie zastanawiają się, skąd się 
to wszystko wzięło. Podejrzewam, że niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że cały kompleks powstał 
na przestrzeni niewielu lat, za sprawą jednej rodziny” – 
zaznacza Jarzębska i dodaje: „Mnie także zaskoczyły 
pewne elementy tej historii, na przykład to, że pierw-
sze armatki śnieżne robiono z betoniarek oraz to, jak 
duży nacisk rodzina Dziubasików kładzie na rozwią-
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Specjalne ulotki do 
przejścia Questa dostępne 
są w recepcji Hotelu Bania |

zania ekologiczne. Takich smaczków nie znajdziemy 
w przewodniku turystycznym”. 

By rozpocząć przygodę i  odkryć historię Bani, wy-
starczy pobrać na telefon aplikację mobilną „Questy – 
wyprawy odkrywców”, wydrukować ulotkę questu 
z  portalu www.questy.org.pl lub wziąć ją z  punktu 
informacyjnego przy recepcji Hotelu oraz wygospo-
darować około dwóch godzin. Trasa „Góralskiego 
marzenia” ma co prawda niecałe dwa kilometry, ale 
chcąc zagłębić się w historię, którą przedstawia Quest, 
i dokładnie poznać poszczególne miejsca, potrzebuje-
my zdecydowanie więcej czasu niż na zwykły spacer. 
„A warto w nasze zadania wczytywać się dokładnie, 
bo muszę zdradzić, że potrafimy informacjami zasko-
czyć nawet osoby, które na danym terenie mieszkają 
całe życie” – zachęca Anna Jarzębska. 

Zabawa jest tym bardziej interesująca, że zadania 
przygotowano w  formie wierszowanych zagadek. 
I  tak na przykład, rozpoczynając przygodę, czytamy: 
„Na początek uwierzcie mi w rzecz jedną: / Dawniej 
Białka była wsią naprawdę biedną, / Tutejsi mieszkań-
cy kożuchy mieli niecyfrowane, / A  obok na Spiszu 
bogactwo było nieprzebrane!”. W kolejnych wersach 
napotkamy puste miejsce, które musimy uzupełnić 

podczas wędrówki. Wpisując brakujące wyrazy, odga-
dujemy kolejne litery hasła. By ukończyć Quest z po-
wodzeniem i otrzymać nagrodę, czyli pieczęć, musi-
my podać rozwiązanie w recepcji Hotelu Bania. 

„Pieczęcie te możemy kolekcjonować nie tylko na 
poszczególnych ulotkach, ale także w książeczkach 
odkrywców i  jeśli kogoś Questy wciągną – a  co-
raz więcej osób wędruje z nimi po różnych trasach 
– można pokusić się o zebranie punktów na odznakę. 
Pierwszą, «popularną» otrzymuje się za pięć ukończo-
nych wypraw. «Góralskie marzenie» może się więc 
stać się początkiem większej przygody, do czego bar-
dzo zachęcam” – podsumowuje Jarzębska. 

Odznaki powstały przy współpracy z  PTTK. 
W  chwili obecnej na portalu www.questy.org.pl do-
stępnych jest blisko 500 – w  większości pieszych, 
ale także rowerowych, a nawet kajakowych. „To na-
prawdę ciekawe szlaki i interesujący pomysł na spę-
dzenie wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Co-
raz częściej dorośli przyznają, że świetnie się bawią 
podczas wypraw odkrywców. Zdarza się, że nawet 
lepiej niż dzieci” – dodaje z uśmiechem Jarzębska. 

Opracował: Piotr Gruszkowski 
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_CZYM SKORUPKA... 
  CZYLI Z DZIEĆMI W GÓRY

Andrzej Stanek|

RUSINOWA POLANA
To piękna wycieczka, którą w zależności od wieku 
naszych pociech możemy rozszerzyć o  dodatko-
we cele. Jeśli wybieramy się na Rusinową Polanę 
z najmłodszymi, skierujmy się na szlak zielony, pro-
wadzący z Wierch Porońca. Wznosi się on łagodnie, 
stosunkowo szeroką i  prostą ścieżką, więc nawet 
z wózkiem nie będziemy mieć problemu. Na Rusi-
nowej czekają na nas piękne widoki, dlatego trasę 
polecam przy dobrej pogodzie. Warto pamiętać, 
że jest to jedno z siedmiu miejsc w Tatrach z kul-
turowym wypasem owiec, dzięki czemu na polanie 
znajduje się także bacówka. Ze starszymi dziećmi 
podejdźmy na słynącą z  pięknych widoków Gęsią 
Szyję, na którą średnio wprawny turysta wejdzie 
w  około 45 minut. Można też pójść w  kierunku 
Palenicy Białczańskiej niebieskim szlakiem lub 
przepiękną trasą – którą bardzo lubię – w kierunku 
Wodogrzmotów Mickiewicza. Jednak żadna z tych 
opcji nie nadaje się na wędrówkę z wózkiem. 

Poniżej polany znajduje się Sanktuarium Królowej 
Tatr, czyli popularne Wiktorówki. Dookoła kaplicy, 
na murach zewnętrznych, znajdziemy symboliczny 
cmentarz upamiętniający ludzi, którzy zginęli w róż-
nych górach świata. To jedyny taki cmentarz po pol-
skiej stronie Tatr. 

SZLAKI:
Zielony: Wierch Poroniec – Rusinowa Polana, 1 h , 
45 min  (opcja wycieczki z wózkiem)
Zielony, czerwony: Rusinowa Polana – Wodo-
grzmoty Mickiewicza – Palenica Białczańska, 2 h 
50 min , 3 h 10 min 
Niebieski: Rusinowa Polana – Wiktorówki, 10 min , 
15 min 

DOLINA STRĄŻYSKA
To kolejna tatrzańska propozycja zarówno dla 
dużych, jak i  małych, a  także rodzin z  wózkiem. 
Ruszamy z  Drogi pod Reglami Doliną Strążyską 

Wycieczki w góry z dzieckiem 
to wspaniałe doświadczenie. 

Kluczem do sukcesu i udanego 
wspólnego czasu jest jednak 
wybór odpowiedniej trasy. 

Gdzie można dotrzeć nawet 
z wózkiem, a dokąd wybrać 

się z małymi miłośnikami 
dłuższych wędrówek? Na te 

pytania odpowiada przewodnik 
tatrzański Andrzej Stanek. 
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i po około 50 minutach docieramy pod ściany naj-
słynniejszego polskiego szczytu – Giewontu. Wi-
dok z Polany Strążyskiej na Śpiącego Rycerza jest 
niesamowity, gdyż obejrzymy w pełnej krasie całą 
jego północną ścianę wysokości trzech Pałaców 
Kultury i Nauki. Wycieczkę umili także fakt, że znaj-
duje się tutaj bufet. 

Jeśli wędrujemy z trochę starszymi dziećmi, to – 
podobnie jak na Polanie Rusinowej – możemy wy-
dłużyć trasę. Warto podejść dodatkowe 10 minut 
do wodospadu Siklawica. Dla ambitniejszych mamy 
jeszcze dwie opcje przedłużenia eskapady. W  lewo 
(gdy patrzymy na Giewont) szlak odprowadza na 
Sarnią Skałę, z której da się zejść także do Doliny Bia-
łego. W  prawo natomiast – trochę mniej ciekawie, 
ale też interesująco – Ścieżką nad Reglami przez 
Przełęcz w Grzybowcu do Doliny Małej Łąki. 

SZLAKI:
Czerwony: Droga pod Reglami – Dolina Strążyska – 

Polana Strążyska, 50 min  (opcja wycieczki z wóz-
kiem)
Żółty: Polana Strążyska – Wodospad Siklawica, 13 
min 
Czarny, żółty: Polana Strążyska – Sarnia Skała – 
Dolina Białego – Droga pod Reglami, 2 h 20 min  
Czerwony, czarny, żółty: Polana Strążyska – Droga 
nad Reglami – Dolina Małej Łąki, 2 h 50 min 

DOLINA KOŚCIELISKA
Jedna z  najbardziej znanych i  najpiękniejszych 
dolin w Polsce. Trasa dłuższa niż poprzednie, ale 
nadal polecam ją dla całej rodziny, bez względu 
na wiek członków. Kościeliska sięga pod grań Tatr 
i najwyższy szczyt Zachodnich – Bystrą (2248 m 
n.p.m.), który możemy podziwiać z  bliska spod 
Schroniska „Ornak”. Większym uczestnikom wy-
cieczki polecam Jaskinię Mroźną – jedyną oświe-
tloną po polskiej stronie Tatr. Pozostałe jaskinie 
w  Dolinie Kościeliskiej również są niezwykle cie-

Na Rusinowej 
Polanie |
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kawe – Mylna, Raptawicka i Obłazkowa, ale zwie-
dzanie ich to opcja raczej dla młodzieży niż dzieci. 
Zawsze też namawiam do odwiedzenia Wąwozu 
Kraków i wybrania się nad Smreczyński Staw, znaj-
dujący się u podnóża przepięknych szczytów Tatr 
Zachodnich. 

SZLAKI: 
Zielony: Kiry – Dolina Kościeliska – Schronisko na 
Hali Ornak, 1 h 30 min  (opcja wycieczki z wóz-
kiem)
Czarny: Schronisko na Hali Ornak – Staw Smre-
czyński, 30 min 
Żółty: Wąwóz Kraków, 50 min  (szlak jednokierun-
kowy)

TATRY BIELSKIE
Z  Białki Tatrzańskiej zdecydowanie żal byłoby nie 
wybrać się na jeden dzień na słowacką stronę Tatr. 
Przejeżdżamy przez Czarną Górę, Jurgów, przekra-
czamy granicę i  jedziemy około ośmiu kilometrów 
do Tatrzańskiej Kotliny, gdzie znajduje się Jaskinia 
Bielańska. Podchodzimy dość stromą drogą szutro-
wą aż do wejścia do jaskini. Niech nie odstraszy nas 
cena biletu (9 euro dorośli, 4,5 euro dzieci) – cze-
kające nas atrakcje są tego zdecydowanie warte! 
Jaskinia ma niesamowicie bogatą szatę nacieko-
wą i pozwala zaobserwować aż siedem gatunków 
nietoperzy. Bez problemu można się wybrać na 
wycieczkę z  przewodnikiem mówiącym w  języku 
polskim. Zwiedzanie trwa około godziny i 15 minut. 
Temperatura wewnątrz jest stała i wynosi około 6 
stopni Celsjusza. Dlatego latem nie wolno zapo-
mnieć o dodatkowych ubraniach. 

Po zwiedzeniu jaskini wsiadamy do auta i przed 
miejscowością Zdziar, jadąc w  kierunku granicy, 

odbijamy do Doliny Bachledowej. Tam znajduje się 
nie tak dawno oddana do użytku kolej gondolowa 
i  ścieżka w  koronie drzew. Jeden wagonik kolejki 
zabiera 10 osób i kosztuje 11 i 9 euro dla dorosłego 
i dziecka, można też przejść się pieszo do początku 
ścieżki, co zajmuje około 45 minut. Istnieje opcja 
zakupu biletu łączonego – na kolejkę i zwiedzanie. 
Ze ścieżki rozpościerają się niesamowite widoki na 
Tatry Bielskie i Wysokie. 

SZLAKI:
Żółty: Tatrzańska Kotlina – Jaskinia Bielańska (wej-
ście do jaskini), 35 min 

PRZEŁOM BIAŁKI 
To niezwykle ciekawy rezerwat przyrody znajdujący 
się obok Nowej Białki, niedaleko Białki Tatrzańskiej. 
Na zwiedzanie trzeba przeznaczyć około 60 minut, 
a w tym krótkim czasie zobaczymy sporo atrakcji. 
Piękny jest krajobraz z góry: widzimy, jak przez ty-
siące lat rzeka wyrzeźbiła sobie przecinkę w  ska-
łach. Po powrocie do auta jedziemy w  kierunku 
zamku w Niedzicy, możemy pokusić się o jego zwie-
dzenie lub tylko spacerem obejrzeć go z zewnątrz. 
Koniecznie trzeba się wybrać także na zaporę i na 
spływ Dunajcem. Ambitniejszym turystom ze star-
szymi dziećmi polecam jeszcze Wąwóz Homo-
le – jedną z  największych przyrodniczych atrakcji 
Pienin. By go jednak obejrzeć, musimy dojechać do 
Szczawnicy. Ze Szczawnicy-Jaworki kursuje kolej-
ka krzesełkowa, co na pewno przypadnie do gustu 
wielu dzieciom.

SZLAKI:
Żółty, niebieski, zielony: Szczawnica – Wąwóz Ho-
mole, 4 h , 3 h 40 min 
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1. ZAPLANUJ ODPOWIEDNIĄ TRASĘ 
Ruszając z  dziećmi w  góry, musimy porzucić wła-
sne ambicje. Nie oznacza to, że eksplorowane ro-
dzinnie szlaki okażą się dla nas mniej atrakcyjne. 
Wręcz przeciwnie! Możemy odkrywać miejsca, które 
wcześniej omijaliśmy i poznawać Tatry czy Gorce na 
nowo. Jednak trasy muszą być stosunkowo krótkie, 
ze względu na częste postoje i spokojniejsze tempo. 
Ponadto młodsze maluchy, szczególnie jeśli nie są 
przyzwyczajone do kilkukilometrowych spacerów, 
szybko się zmęczą, a trasa pokonywana na barana 
także dla rodzica może się okazać zbyt wymagająca. 
Krótszy, ale atrakcyjny szlak nie zrazi pociech, które 
chętniej wyruszą na kolejną wycieczkę.

Dzień wcześniej warto pokazać dzieciom na 
mapie, dokąd idziemy, jakie atrakcje czekają nas 
po drodze, na którym etapie szlaku dotrzemy do 
schroniska, i podzielić się z nimi zdjęciami z miejsc, 
które odwiedzimy. Niewykluczone, że starsze dzieci 

zaskoczą opiekunów swoimi umiejętnościami wy-
szukiwania ciekawych relacji czy zdjęć w Internecie 
lub mediach społecznościowych, gdy same spraw-
dzą na telefonie lub tablecie informacje o planowa-
nej trasie. 

2. PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE 
Ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy przeżyć w trakcie 
rodzinnego wypadu, są groźne przygody, po których 
nie zostaną piękne wspomnienia, lecz trauma dzieci 
oraz niesmak opiekunów. Chcemy odkrywać nowe 
miejsca, pokazywać  dziecku nowe dla niego zja-
wiska pogodowe, ale na pewno nie możemy sobie 
pozwolić na ryzyko złapania przez groźną burzę lub 
zabłądzenia we mgle. Dlatego przed wyruszeniem 
na szlak trzeba koniecznie sprawdzić komunikaty 
lokalnego parku narodowego lub leśnictwa i  ogól-
nodostępne prognozy pogody. Pamiętajmy, aby 
szukać prognoz nie dla miejscowości (np. Białki Ta-

_JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
  NA WAKACYJNĄ WYCIECZKĘ 
  W GÓRY Z DZIECKIEM? 

Spływ przełomem 
Dunajca |
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trzańskiej), ale dla punktów położonych w  górach 
(np. Turbacza czy Kasprowego Wierchu). 

Zapowiadane warunki powinny być stabilne, 
a  więc bez zagrożenia burzowego czy możliwego 
deszczu. Już sam widok nadciągających ciemnych 
chmur, kiedy do końca trasy daleko, może wzbudzić 
w  dziecku strach, a  ucieczka przed piorunami na 
długo pozostawić złe wspomnienia. 

Równie ważne jest przygotowanie merytorycz-
ne  – postaraj się  jak najlepiej rozpoznać trasę  na 
mapie oraz studiując dostępne w  przewodnikach 
opisy. Możesz również poszukać informacji w  In-
ternecie, ale podchodź do nich z  rezerwą, ponie-
waż w wielu przypadkach są to uwagi laików, które 
nie zostały w  żaden sposób zweryfikowane przez 
fachowca (np. przewodnika górskiego). Na stro-
nach internetowych znajdziesz wiele opinii – na 
przykład o tym, że dana trasa nadaje się do poko-
nania z siedmiolatkiem – które są bardzo mylące. 
Jeśli masz wątpliwości, spróbuj zapytać o  zdanie 
fachowca: licencjonowanego przewodnika lub ra-
townika GOPR/TOPR. 

3. POSTAW NA WYGODĘ 
Idąc w  góry, zawsze warto przygotować wygodny 
strój na „cebulkę”. Pogoda może się zmieniać z go-
dziny na godzinę, a nasze odczuwanie ciepła będzie 
zupełnie inne na podejściu i  zejściu. Kilka warstw 
odzieży pomoże sprostać tym zmiennym warun-
kom. Jeśli maluch spędzi przynajmniej część wy-
cieczki w  nosidełku lub na barana, należy zadbać 
o  dodatkowe ubranie, rękawiczki, a  nawet drugą 
parę skarpet, bowiem nie ma on szans rozgrzać się 
w ruchu. 

Dwa bardzo ważne elementy garderoby, które za-
wsze powinniśmy mieć w plecaku, to czapka (latem 

chroniąca przed słońcem) oraz kurtka przeciwdesz-
czowa. Zadbanie o odpowiednio dobrane ubrania to 
troska zarówno o  zdrowie, jak i  dobry nastrój naj-
młodszych w rodzinie. 

4. SPAKUJ SIĘ Z GŁOWĄ 
Wybierając się z dziećmi na wycieczkę, nawet nie-
daleko domu, każdy rodzic powinien być przygoto-
wany na wiele ewentualnych zdarzeń i mniejszych 
lub większych problemów. Staje się to jeszcze waż-
niejsze, jeśli ruszamy na kilkugodzinną wyprawę 
w góry, w trakcie której powrót do samochodu czy 
hotelu może potrwać naprawdę długo. W  plecaku 
musi znaleźć się apteczka z lekami przyjmowanymi 
na stałe, przeciwbólowymi oraz kocem NRC, pla-
strami, bandażem, preparatem odstraszającym ko-
mary i owady oraz wapno w razie wystąpienia reak-
cji alergicznej. Dodatkowo spakujmy: krem z filtrem, 
okulary przeciwsłoneczne, czapkę z daszkiem, kurt-
kę przeciwdeszczową dla każdego członka rodziny, 
zapasowy komplet skarpet, ciepłą bluzę, mapę, pro-
wiant, termos z ciepłą herbatą i wodę, naładowany 
telefon z zainstalowaną aplikacją RATUNEK, chus-
teczki nawilżone oraz higieniczne, a także mały wo-
rek na śmieci (który znosimy ze sobą z powrotem 
w doliny). Przyda się także jakiś  „zestaw do zaba-
wy”, która będzie miłym urozmaiceniem odpoczyn-
ku w schronisku, na przykład talia kart. 

Jeśli opiekun ma bardzo dobrą kondycję i koor-
dynację, a  jedno z dzieci jest znacznie młodsze od 
pozostałych, można rozważyć zakup lub pożyczenie 
nosidełka, w którym będziemy nieśli malucha. Nowo-
czesne modele są bardzo wygodne. Pamiętajmy jed-
nak, że ewentualny upadek podczas takiego trans-
portu dziecka może być bardzo (!) niebezpieczny dla 
malucha, dlatego na początku trzeba wybierać krót-
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kie i bezpieczne trasy, na których sprawdzimy swoją 
wydolność i nauczymy się regulacji pasów nośnych. 
Nie jest to dobry pomysł, jeśli opiekun cierpi na prze-
wlekłe choroby, jak bóle kolan, stawów itp. Ruszając 
w trasę z dzieckiem w nosidełku, dobrze wyposażyć 
się w kije trekkingowe, które ułatwiają utrzymywanie 
równowagi i  odciążają stawy nóg. Kijki są w  ogóle 
przydatnym elementem wyposażenia turysty gór-
skiego i warto rozważyć zakup lub pożyczenie ich dla 
wszystkich członków rodziny. 

5. POKAŻ DZIECKU, ŻE WYPRAWA W GÓRY 
TO DOBRA ZABAWA
Zapewnienie dziecku atrakcji w trakcie zimowej wy-
cieczki jest wbrew pozorom łatwiejsze niż latem, 
a to dlatego, że świetną zabawę zapewnia… śnieg. 
W  trakcie wakacji letnich utrzymanie dobrego hu-

moru na szlaku – szczególnie na mniej atrakcyjnych 
i mozolnych odcinkach – może okazać się wyzwa-
niem. Ale i na to są sposoby. Jeszcze przed startem 
wymyśl kilka zabaw, w które będziecie się wspólnie 
bawić podczas marszu. Można grać  w  państwa 
i miasta, liczyć punkty za dostrzeżenie na horyzon-
cie kolejnego turysty albo zgadywać, o jakim zwie-
rzaku myślą w  danym momencie członkowie wy-
prawy. Pomysłów tego typu nie zabraknie, a drogi 
ubywa szybciej, kiedy maluch ma myśli zajęte czym 
innym niż tylko stawianiem kolejnego kroku. To tak-
że świetny czas, by poznać się nawzajem – zachęć 
dziecko do zadawania ci pytań w wybranych kolej-
no kategoriach, a  nim się obejrzycie, będziecie na 
miejscu . 

Opracował: Piotr Gruszkowski

Wycieczka w góry 
to dobra zabawa |



― 1 1 8

_KOŚCIOŁY 
  DREWNIANY
  SZLAK 

fo
t. 

Pi
ot

r D
ro

żd
ż 



_KOŚCIOŁY 
  DREWNIANY
  SZLAK 



― 1 2 0

BIAŁKA TATRZAŃSKA, KOŚCIÓŁ ŚW. ŚW. 
APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA 
Pierwszy kościół powstał tu już w 1635 roku, mimo 
że formalnie – po potwierdzeniu przez króla Wła-
dysława IV przywileju lokacyjnego miejscowości – 
dopiero rok później została założona w tym miejscu 
wieś „Nowa Białka”. Niestety, kościół spłonął około 
1700 roku, ale na jego miejscu powstał nowy, kon-
sekrowany w  1765 roku, który przetrwał do dziś. 
Wewnątrz można podziwiać trzy zabytkowe ołtarze 
(rokokowo-klasycystyczny, wczesnobarokowy i ba-
rokowy), rzeźby, polichromie i feretrony (przenośne, 
dwustronne obrazy w ozdobnych ramach). Kościół 
Św. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza to 
niewątpliwie jeden z największych i najcenniejszych 
zabytków znajdujących się w Białce Tatrzańskiej. 

BUKOWINA TATRZAŃSKA, KOŚCIÓŁ NAJ-
ŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
Powstał w latach 1887–1900 i jest nie tylko unikal-
nym zabytkiem architektury podhalańskiej, ale tak-
że świadectwem determinacji Jędrzeja Kramarza. 
Postanowił on, że niewielka wówczas Bukowina 
powinna mieć swoją parafię, więc samodzielnie po-
zyskał potrzebne zgody, obrabiał drewno, wypalał 
cegły i strugał gonty na dach. Wykonał także ołta-
rze i rzeźby świętych. Świątynia posiada murowaną 
nawę i prezbiterium, pozostałe części są drewnia-
ne. Dziś kościół nie jest już użytkowany, ale nadal 
można go zwiedzić. Warto.

CHABÓWKA, KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA 
NA OBIDOWEJ 
To kościół, który z pewnością kojarzy każdy podróżu-
jący na Podhale Zakopianką. Znajduje się on bowiem 
tuż przy tej trasie, na granicy Chabówki i Rdzawki. Po-

wstał w miejscu dawnej kaplicy w 1757 roku. Mimo 
pożaru w  1994 roku, który częściowo zniszczył 
świątynię, udało się ją odbudować. Kościół ma kon-
strukcję zrębową, a ściany i stropy zdobi polichromia 
z 1901 roku, wzbogacana o dodatkowe motywy pod-
czas prac zabytkowych prowadzonych w 1975 roku. 
Niezwykłe położenie daleko od okolicznych miejsco-
wości sprawia, że z powstaniem budowli wiążą się 
liczne legendy. Dwie najbardziej rozpowszechnione 
zakładają, że w  tym miejscu napadnięty został za-
możny kupiec. W pierwszej wersji legendy upadł on 
na kolana i zawołał: „Krzyżu Święty, ratuj mnie!”. Na 
niebie pojawił się ognisty krzyż, którego wyobrażenie 
znajduje się na polichromii świątyni. Według drugiej, 
często podawanej wersji, złoczyńcy skamienieli, cze-
go dowodem mają być rzeźby z fragmentami ludz-
kich postaci, które okalają kościół. 

DĘBNO, KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHA-
NIOŁA 
Jeden z  najbardziej znanych drewnianych obiektów 
sakralnych w Polsce. Znajduje się wśród sześciu ko-
ściołów południowej Małopolski, wpisanych w 2003 
roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierw-
szą świątynię wzniesiono w tym miejscu prawdopo-
dobnie już w XIII wieku, obecna została wybudowana 
w drugiej połowie XV wieku. Wyróżnia się między in-
nymi unikatową polichromią z 1500 roku, najstarszą 
w całości zachowaną w Europie. Wewnątrz zobaczyć 
można między innymi: krzyż z  1380 roku, cymbałki 
z XV wieku i tabernakulum z początku XIV wieku. 

GRYWAŁD, KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA 
Niedaleko Krościenka znajduje się jeden z  najstar-
szych zabytków architektury drewnianej Podhala, 
nazywany „perłą Szlaku Gotyckiego” – kościół w Gry-

Szlak Architektury Drewnianej, utworzony w 2001 
roku, prowadzi przez województwa podkarpackie, 

świętokrzyskie, śląskie i małopolskie. Na samym 
tylko Podhalu, Spiszu, Orawie i w Pieninach 

obejmuje on 46 zabytkowych budynków – chałup, 
willi i zagród – a także aż 24 obiekty sakralne, 

z których kilka położonych jest bardzo blisko Białki.
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wałdzie. Powstał on w  drugiej połowie XV wieku, 
a w 1618 roku został przebudowany. Głównym ak-
centem konstrukcji jest wieża z wyraźnie nadwieszo-
ną izbicą. We wnętrzu zachowały się duże fragmenty 
ludowej polichromii z 1618 roku, a w ołtarzu głów-
nym – niezwykły późnogotycki tryptyk z XVI wieku. 

JURGÓW, KOŚCIÓŁ ŚW. SEBASTIANA I MAT-
KI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ 
To jeden z  najcenniejszych zabytków sąsiadu-
jącego z  Białką Tatrzańską Jurgowa. Świątynia 
pochodzi z  1675 roku. Zarówno ściany, jak i  dach 
w całości pokryte są gontem. Rokokowa polichro-
mia pochodzi z  1813 roku. Wyposażenie kościoła 
w  przeważającej części powstało w  XVIII wieku. 
W  szczególności warto zwrócić uwagę na rzeźby 
św. św. Piotra i  Pawła oraz ołtarz główny z  figurą 
Matki Boskiej Różańcowej. 

ŁOPUSZNA, KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY I  ŚW. 
ANTONIEGO OPATA 
Wzniesiony został w  drugiej połowie XV wieku, 
a konsekrowany w 1504 roku, choć według starych 
podań pierwsza świątynia miała podobno powstać 
w tym miejscu już w 1240 roku. Źródła historyczne 
potwierdzają jednak jej istnienie dopiero około 1400 
roku. Obecny kościół jest więc najpewniej drugim. 
Wnętrze dawniej zdobione było XVI-wieczną po-
lichromią patronową, ale obecnie – po gruntownym 

remoncie kościoła po powodzi w latach 30. XX wie-
ku – dostrzeżemy jedynie jej niewielkie fragmenty. 
Na szczęście do dziś można podziwiać między in-
nymi jeden z największych XV-wiecznych zabytków 
w całej Małopolsce – tryptyk z 1460 roku w ołtarzu 
głównym oraz dwa barokowe ołtarze z początków 
XVIII wieku. W  tym kościele w  1955 roku swoją 
mszę prymicyjną odprawił ks. Józef Tischner, a 45 
lat później odbył się tu pogrzeb tego znanego ka-
płana i filozofa, całe życie związanego z Łopuszną. 
Grób ks. Tischnera znajduje się na cmentarzu poło-
żonym niedaleko kościoła św. Trójcy. 

NOWY TARG, KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY 
Z powstaniem tego niezwykłego kościoła wiąże się 
wiele niewiadomych. Uznaje się, że powstał on w XV 
wieku, jednak nad prezbiterium widnieje data „1219 
rok” i według tradycji to właśnie wówczas świątynię 
ufundowali zbójcy, którzy w ołtarzu umieścili zrabo-
wany na Węgrzech obraz św. Anny. Wnętrze świąty-
ni pokryte jest polichromią z 1880 roku. Warto tak-
że zwrócić uwagę na późnobarokowy ołtarz główny 
z pierwszej połowy XVIII wieku, w którym znajduje 
się obraz Rodziny Najświętszej Marii Panny z 1516 
roku, a także relikwiarz św. Anny. 

SROMOWCE NIŻNE, KOŚCIÓŁ ŚW. KATA-
RZYNY 
Pierwsze wzmianki o kościele w Sromowcach Niż-

Kościół w Jurgowie |
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nych pojawiały się już około 1350 roku. Obecna świą-
tynia powstała w 1513 roku. Ostatnią mszą świętą, 
która się w niej odbyła, była pasterka w 1986 roku. 
Po gruntownym remoncie w  2010 roku w  kościół-
ku otwarto galerię sztuki. Część najcenniejszego 
wyposażenia można podziwiać obecnie w  nowym, 
murowanym kościele. Przeniesiono do niego między 
innymi gotycki tryptyk z końca XIV wieku czy gotycką 
drewnianą chrzcielnicę z XVI wieku. W starej świąty-
ni można za to nadal podziwiać obrazy św. Antonie-
go Paderewskiego i św. Katarzyny, a także ambonę 
z XVIII wieku oraz naczynia liturgiczne z XVI wieku. 

WITÓW, KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ 
SZKAPLERZNEJ 
Powstał w  latach 1910–12, według projektu za-
kopiańskiego architekta Jana Tarczałowicza. Na 
szczególną uwagę zasługuje neogotycki ołtarz 
z 1913 roku, wykonany przez firmę Ferdynanda Pri-
notha z  Tyrolu. Okna natomiast zdobią niezwykłe 
witraże z 1937 roku. 

ZAKOPANE, KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ CZĘ-
STOCHOWSKIEJ 
Dawniej kościół św. Klemensa, do dziś nazywany 
popularnie „starym kościółkiem”, to jeden z  naj-
bardziej rozpoznawalnych zabytków Zakopanego. 
Wybudowany został w 1848 roku obok najstarszej 
zakopiańskiej kapliczki z  1800 roku, ufundowanej 
przez Pawła Gąsienicę. Jej opiekunem był ks. Józef 
Stolarczyk, który zapisał się na kartach historii nie 
tylko jako pierwszy proboszcz w  Zakopanem, ale 
także wybitny taternik swojego pokolenia i współza-
łożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego. „Stary kośció-
łek” jest bardzo popularny wśród turystów również 
ze względu na sąsiedztwo Cmentarza Zasłużonych 

na Pęksowym Brzyzku. Prawie wszystkie znajdują-
ce się na nim nagrobki to dzieła sztuki, wiele z nich 
powstało w  pracowni Władysława Hasiora. Na 
Cmentarzu pochowani są między innymi: ks. Sto-
larczyk, Witkacy z matką, Kornel Makuszyński, Wła-
dysław Orkan, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tytus 
Chałubiński, Jan „Sabała” Krzeptowski, Jan Długosz 
i Antoni Rząsa. 

ZAKOPANE, KOŚCIÓŁ ŚW. JANA APOSTOŁA 
I EWANGELISTY
Znajdująca się na Harendzie świątynia została 
wzniesiona w 1719 roku w Zakrzowie i przeniesio-
na do Zakopanego w latach 1947–48. We wnętrzu 
podziwiać można trzy barokowe, drewniane ołtarze 
z XVIII wieku, sprowadzone z Książa Wielkiego, oraz 
XVIII-wieczną polichromię. Obok kościółka znajduje 
się mauzoleum i  muzeum biograficzne Jana Ka-
sprowicza. Poeta mieszkał na Harendzie trzy lata, 
zmarł tutaj w 1926 roku. 

ZAKOPANE – KAPLICA NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSA W JASZCZURÓWCE
Obok „starego kościółka” najbardziej znany obiekt 
sakralny na Podhalu. Zaprojektował go Stanisław 
Witkiewicz, a budowę ukończono w 1907 roku. Kapli-
ca jest typowym przykładem stylu zakopiańskiego, 
który Witkiewicz wprowadził, rozwijając styl góralski 
w architekturze. Artysta zaprojektował ponadto wi-
traże zdobiące wnętrze świątyni, przedstawiające 
Matkę Bożą Częstochowską i  Ostrobramską oraz 
herby Polski i Litwy. Warto zwrócić także uwagę na 
boczne ołtarze autorstwa ludowego rzeźbiarza Jó-
zefa Janosa z Dębna, wykonane w 1954 roku. 

Opracowała: Matylda Marzec






