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_Czasopisma wydawane przez najlepsze hotele 
i ośrodki na świecie nie są jedynie materiałami re-
klamowymi tych obiektów, lecz prestiżowymi ma-
gazynami, które – pod względem jakości artykułów 
– mogą konkurować z  tytułami z  górnych półek 
salonów prasowych. Jako że rodzina Dziubasików 
stworzyła prawdziwy fenomen na polskim rynku 
hotelarskim i SPA, ambicją Redakcji pracującej nad 
wydawnictwem pod szyldem „Bania” było odda-
nie do rąk Czytelników produktu równie luksuso-
wego. To Wy ocenicie, w jakim stopniu udało nam 
się osiągnąć cel, ale komplementy gwiazd, które 
autoryzowały wywiady przygotowane na potrzeby 
tego wydania, chyba dobrze wróżą. Oprócz rozmów 
z  fascynującymi artystami i  performerami, którzy 
w  Bani występują i  odpoczywają, prezentujemy 
cały zestaw ciekawych atrakcji i aktywności, jakie 
czekają na Was w  okolicach Białki Tatrzańskiej. 
Wreszcie, last but not least, piszemy o szeregu no-
winek, które Hotel i Terma Bania szykują dla swoich 
gości, z nowym skrzydłem hotelowym na czele. Li-
czymy, że czas spędzony w pokoju, barze lub lobby 
z Magazynem Bania w ręku będzie równie przyjem-
ny i udany, jak cały Wasz pobyt w kompleksie Bania! 
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_ROBERT 
JANOWSKI 
CHCE SIĘ 
ŻYĆ! 
Ulubieniec telewidzów, świetny wokalista 

czarujący barwą głosu, radiowiec. 
Rozmawialiśmy niedługo po burzy, jaka 

przetoczyła się w mediach po zakończeniu 
jego 21-letniej przygody z popularnym 

programem „Jaka to melodia”. Nic więc 
dziwnego, że w wywiadzie nie zabrakło 
zarówno pytań o plany na przyszłość, 

jak i wycieczek do początków trwającej 
ponad 30 lat scenicznej kariery.
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_Mówi się, że każdy koniec to także początek. Czy 
po zakończeniu przygody z programem „Jaka to 
melodia” poczuł pan – paradoksalnie – zastrzyk 
energii i gotowość do podjęcia nowych wyzwań?
Gotowość była zawsze, nie zawsze tylko wystar-
czało czasu na realizację – choćby w 30 procen-
tach. Teraz rzeczywiście otworzyło się wiele drzwi, 
za którymi czeka mnóstwo interesujących propozy-
cji, nawet filmowych. Nie spieszę się jednak z podej-
mowaniem decyzji. Mam duuużo czasu.

_Prowadzi pan audycję „Najpiękniejsze melodie” 
w Radiu Pogoda, wcześniej pracował też w Radiu 
Złote Przeboje. Czy są jakieś sfery, w których ma-
teria radiowa wydaje się panu atrakcyjniejsza od 
telewizyjnej?
Przede wszystkim jest trudniejsza: słuchacza trze-
ba przekonać, zainteresować, wciągnąć w  temat, 
używając tylko głosu. Cała magia mowy ciała tu nie 
funkcjonuje. To prawdziwa przestrzeń, by udowod-
nić sobie, że jest się na właściwym miejscu.

_Czyli jest coś takiego, co można nazwać „magią 
radia“? 
Radio zawsze było dla mnie magiczne. Wyczaro-
wuje się klimat i  nastrój tylko słowem. To trudne 
i wspaniałe.

_Dwie dekady w programie „Jaka to melodia” na 
pewno sprawiły, że stał się pan ekspertem od polskiej 
i światowej muzyki rozrywkowej. Może pan wykorzy-
stać to właśnie w „Najpiękniejszych melodiach”?
Rzeczywiście, przydaje mi się ta gromadzona przez 
lata wiedza, choć  cały czas się uczę i  dokształ-
cam, albowiem repertuar Radia Pogoda to głównie 
utwory z okresu międzywojennego, a w tym nie by-

łem ekspertem. Ale odkrywam olbrzymie, wspania-
łe zasoby polskiej kultury muzycznej tamtej epoki. 
To prawdziwe perły.

_Takie perły znalazły się na pana najnowszej pły-
cie, która również nosi tytuł Najpiękniejsze melo-
die. W jaki sposób wybiera się utwory do takiego 
albumu? Bo nie ulega wątpliwości, że polskich 
evergreenów z tych lat jest znacznie więcej. 
Dobór utworów to trochę przypadek. Moglibyśmy 
wziąć 10 innych tytułów i zrobić tak 50 razy, a nadal 
nie byłoby to reprezentatywne. Nagrałem po prostu 
te, które lubię i które chciałem zaśpiewać. Zostało 
jeszcze mnóstwo wspaniałych piosenek, w związ-
ku z tym mamy plan razem z wydawnictwem Agora 
zrobić serię Polish Songbook, która być może obej-
mie dziesięć sztuk. To samograj. Jakiś czas temu 
w  podobnej formule wydano płyty Roda Stewarta 
czy Michaela Bublé.

_Tego typu repertuar trafia raczej do starszej pu-
bliczności czy nie ma reguły? Bo do radia dzwo-
nią ludzie w każdym wieku… 
Zdziwi się pan – publiczność to nie tylko ci starsi, 
którzy przy tych utworach bawili się na potańców-
kach. Przychodzą oni razem z dziećmi, a to dzisiaj 
30- i 40-latkowie, a nawet jeszcze młodsi ludzie, któ-
rzy w tej muzyce odnajdują spokój, nastrój, melodię, 
i tekst – czyli wszystko to, co prawdziwa piosenka 
powinna zawierać. 

_Rozumiem, że w  pana płytotece znajdują się 
także pozycje, które odbiegają daleko od „ever-
greenowej” estetyki. Przecież wychował się pan 
na klasycznym rocku: Led Zeppelin, Pink Floyd, 
Deep Purple. Czy taka muzyka ciągle jest bliska 
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pana sercu, czy z czasem gust „złagodniał”? 
Zapraszam do mojego pokoju. Całe ściany płyt, 
wśród nich pełna bluesowa i  rockowa klasyka 
świata! To mój skarbiec, ale jednocześnie korzenie. 
Lata 70. i 80. to moim zdaniem najważniejszy dla 
rocka okres. Na tym dorastałem. Z czasem rzeczy-
wiście przybywało Stinga, potem Keitha Jarreta, 
Quincy’ego Jonesa aż do amerykańskiego swingu: 
Glenna Millera, Duke’a Ellingtona, Counta Basie’ego, 
Benny’ego Goodmana… To wszystko spowodował 
czas i ciekawość muzyki różnej.

_Czy to prawda, że płyta zespołu Aerosmith jest 
dla pana swego rodzaju relikwią? 
Pierwsza płyta Aerosmith stoi na półce w podwój-
nej plastikowej koszulce. W dzieciństwie oddałem 
za nią wszystkie znaczki i matchboxy, czyli resoraki, 
które miałem w swoich zabawkach. Trzy lata na nią 
czekałem. I wyczekałem.

_Zwykle swój epizod w Oddziale Zamkniętym po-
daje pan jako przykład sytuacji typu „niewłaściwy 
człowiek na niewłaściwym miejscu”. Ja jednak 
poprosiłbym o  wspomnienie jakiejś bardzo miłej 
chwili z występów w tym kultowym zespole. 
To były same wspaniałe chwile. Który młody chłopak 

nie chciałby śpiewać w polskich Rolling Stonesach? 
Mnie się udało. Może inaczej: mnie wybrali. Ale po 
latach uważam, że niewłaściwie, bo choć w duszy 
do dziś pobrzmiewa we mnie, nawet dość silnie, 
idea hippisowska, to nigdy nie byłem rockandrollow-
cem. Stąd to stwierdzenie faceta po pięćdziesiątce. 

_Czy jest jakikolwiek epizod w  pana muzyczno-
-aktorskim życiu, który uważa pan dzisiaj za błąd? 
Nie. Wszystko jest po coś. Nawet mój udział w filmie 
Serce gór, którego rzeczywiście trochę się wstydzę! 
(śmiech). Ale trzeba było coś takiego przeżyć, by 
w przyszłości dokonywać właściwszych wyborów. 

_Metro było niewątpliwie ważnym rozdziałem 
w pana karierze artystycznej. Czy z kimś z ekipy 
tego musicalu utrzymuje pan stałe, przyjacielskie 
kontakty?
Oczywiście. Nie ma sensu wymieniać, bo tych osób 
jest zbyt dużo. Mam kontakt nawet z tymi, którzy zo-
stali w Stanach po naszej premierze na Broadwayu. 
Może nie dzwonimy do siebie codziennie, ale spę-
dziliśmy razem wiele wspaniałych artystycznych 
chwil – tego nie zapomnimy nigdy.

_A jak później układały się stosunki z Januszem 
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Józefowiczem? W  końcu kiedyś wyrzucił pana 
z  zespołu w  ramach „kary” za wzięcie udziału 
w innym projekcie… 
Rzeczywiście, coś takiego miało miejsce… To już 
20 lat temu! Jakoś każdy z nas od tamtej pory idzie 
własną drogą. 

_Czy nawet po tylu latach fragmenty Metra może 
pan wykonywać obudzony w środku nocy?
To jest jak hymn albo pacierz – coś, czego nie da 
się wymazać z pamięci. Nawet bym tego nie chciał. 
Śpiewałem to tysiące razy, więc jeśli chce pan spraw-
dzić, proszę do mnie zadzwonić o 4.00 nad ranem -.

_Umowa stoi -. Którą, oprócz Metra, przygodę ze 
sceną musicalową lub teatralną wspomina pan 
najlepiej? 
To było jeszcze przed Metrem. Poznałem Jonasza 
Koftę, zaprzyjaźniliśmy się. I  powstał pomysł, by 
wystawić wreszcie gotowe już libretto do rockowe-
go musicalu Kompot. To był 1983 rok. Jonasz przy-
nosił prawie codziennie jakiś nowy tekst, a  ja pi-
sałem do tego muzykę. Tak powstało 28 utworów, 
w tym Mury Jerycha, które niedługo potem okazały 
się moim – bardzo trafiającym w gusta publiczno-
ści – debiutem artystycznym. 

_Teoretycznie los mógł zrządzić tak, że dziś pra-
cowałby pan w  wyuczonym zawodzie, czyli jako 
weterynarz. Wyobraża pan sobie życie bez wyko-
nywania czy tworzenia muzyki?
Gdyby rzeczywiście życie nie pozwoliło mi na zaist-
nienie na zawodowej scenie artystycznej, jako we-
terynarz miałbym fajne hobby i dopełnienie – może 
śpiewając na weselach, może będąc instruktorem 
KO w jakimś miasteczku lub wsi albo muzykotera-
peutą dla zwierząt. Kiedyś sporo o tym czytałem i… 
podobno to działa! Muzyki w moim życiu z pewno-
ścią by nie zabrakło.

_Program „Jaka to melodia” przez lata niezwykle 
się rozwinął pod względem realizacji. W  jakim 
stopniu miał pan wpływ na zmiany?
To były lata ciężkiej, kreatywnej pracy. Wymyślania 
coraz to nowych idei realizacyjnych czy artystycz-
nych, by widz był zadowolony i  mile zaskoczony. 
Robiliśmy to na comiesięcznych spotkaniach. Po 
sesjach nagraniowych każdy prezentował swoje 
przemyślenia, propozycje rozwiązań lub nazwiska 
polskich i zagranicznych wykonawców, których mo-
gliśmy zaprosić i na których było nas stać. Do tego 
zmiany kostiumów, choreografii… Sporo tego, by 
dać ludziom 23 minuty codziennej rozrywki na wy-
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sokim poziomie. Nad całością przez 21 lat czuwał 
zarząd Media Corporation i ja. 

_Jako prowadzący jest pan bardzo ciepłą i stono-
waną osobą. Mogłoby się wydawać, że taki styl się 
„nie sprzedaje”, ale sukces i liczne nagrody przeczą 
tej teorii. Oznacza to, że w dzisiejszych czasach lu-
dzie szukają antidotum dla taniego efekciarstwa 
czy może chodzi o indywidualną charyzmę? 
Nie tylko dziś ludzie mają dość sztucznego hałasu 
w programach telewizyjnych, udawania, że się do-
brze bawimy, taniości żartów. Widz to wszystko 
dostrzega. Ja też jestem widzem i  powiedziałem 
sobie, że powinienem sam siebie zaakceptować 
jako prowadzącego. To główna zasada. Oprócz 
tego, charyzma i osobowość zawsze się przydają. 
Naddatek nie do kupienia w żadnym sklepie. 

_Po pożegnaniu z  „Melodią” najbardziej żal było 
panu setek tysięcy widzów, którzy zostali niejako 
osieroceni. Czy swego rodzaju społeczność, i to ol-
brzymia, jaką stworzył ten program, rozpadła się?
Z tego, co mi wiadomo – nie. Mają swoją grupę w me-
diach społecznościowych, spotkania prywatne oraz 
te podczas moich koncertów. To wspaniali ludzie, 
którzy poświęcili wiele lat pracy, by przygotować się 
do programu. Zaangażowanie przerodziło się w wie-
loletnie przyjaźnie, często bardzo trwałe i szczere. To 
piękne, że mogę należeć do tej społeczności.

_Niewątpliwie trudne chwile i burzę medialną ła-
twiej przetrwać, mając oparcie w  kimś bliskim. 
Podejrzewam, że pana żona Monika była jednym 
z  filarów tej mentalnej obrony i  pełni kluczową 
rolę w organizowaniu życia zawodowego w nowej 
sytuacji. 

Moja żona jest niezwykła. Bardzo ją kocham. To 
moja iskierka, moja urocza gaduła, organizatorka 
w życiu zawodowym. Ale przede wszystkim jest ar-
chitektką naszego domu – wspaniałą przyjaciółką, 
żoną i matką moich dzieci, które razem wychowuje-
my. Jakże mógłbym się martwić o  rzeczywistość, 
mając taką tarczę? Mam tylko nadzieję, że ona po-
wiedziałaby to samo -.

_Pana biografia  w  formie wywiadu-rzeki zosta-
ła zatytułowana Przypadki. Czy od zakończenia 
przygody z programem „Jaka to melodia”, mógłby 
pan już wskazać podobne – przełomowe – zbiegi 
okoliczności?
Już się takie przydarzyły. Nawet dwa. Pierwszy to 
wspomniana seria wydawnicza Polish Songbook. 
Drugi to dziwny i niespodziewany telefon od mistrza 
Janusza Senta, wielkiego – proszę to w  czasopi-
śmie napisać wielką literą – Kompozytora, który 
powierzył mi realizację artystyczną jego niewyda-
nych i niektórych wydanych już dzieł muzycznych 
do nieznanych i niepublikowanych jeszcze tekstów 
Wojciecha Młynarskiego. Aż chce się żyć!

_Ma pan teraz więcej czasu na kontynuowanie 
swojej kariery coacha, czy też, nawet po zamknię-
ciu rozdziału „Jaka to melodia”, ciągle brakuje 
przestrzeni na tę sferę działalności? 
Są i takie propozycje, ale muszę rozsądnie gospo-
darować czasem, żeby zrealizować porządnie i pro-
fesjonalnie zadania, które są przede mną.

_Przez lata był pan codziennym gościem w  wielu 
domach w całej Polsce. Czy planując udział w ko-
lejnych programach i formatach, chce pan wrócić do 
takiej roli? Da się w ogóle powtórzyć ten fenomen? 
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Tego nigdy nie wiadomo. Trwają rozmowy na te-
mat programu ze mną jako prowadzącym w jednej 
ze stacji telewizyjnych. Mam nadzieję, że i  pro-
gram, i ja w roli gospodarza, będziemy równie do-
brze przyjęci przez telewidzów, jak „Melodia” 21 lat 
temu. Na razie tylko tyle mogę powiedzieć.

_Zanim jednak zobaczymy pana w  nowej roli, 
z pewnością będziemy mogli spotkać się na sce-
nach w całej Polsce. Liczymy na to, że kiedyś wy-

stąpi pan także w Białce Tatrzańskiej, w  ramach 
cyklu wydarzeń „Kultura na Bani”… 
Przyjeżdżamy tutaj regularnie od kilku lat, najczę-
ściej jako turyści. Zwykle na narty. Ach… Bania – 
piękny hotel, pokój z widokiem na wyciąg oraz takie 
jedzenie, że palce lizać! Jeśli będzie okazja, przyja-
dę z przyjemnością również jako artysta. Recital na 
Bani – czemu nie?

Rozmawiał: Piotr Drożdż 
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_Plenerowy cykl wydarzeń promujących kultu-
rę góralską i  projekty z  nią związane to już 

tradycja. Osiem edycji „Kultury na Bani” udowod-
niło, że był to strzał w  dziesiątkę. Tym bardziej, 
że wieczory „na Bani” są zróżnicowane. Koncerty 
miejscowych zespołów – jak Trebunie-Tutki czy 
Siwy Dym, grających muzykę inspirowaną podha-
lańskim folklorem – uzupełniają działania kabare-
towe, teatralne i  niedzielne popołudnia dla dzieci. 
W tym góralsko-rozrywkowym tyglu niezapomnia-
no o najważniejszym – promowania prawdziwego 
piękna kultury góralskiej. 

„Jestem dumny ze zorganizowania koncertów, 
które łączą oryginalną muzykę podhalańską z ele-
mentami innych stylów muzycznych. Przykładem 
choćby „World Music”, którą prezentuje Wojciech 
Waglewski” – zdaniem Tomasza Rzadkosza, kie-
rownika ds. organizacji eventów kompleksu Bania, 
najciekawsze projekty rodzą się na pograniczu kul-
tury góralskiej. 

W  zaciszu Białki Tatrzańskiej powstawał inny 
oryginalny projekt artystyczny – „Pieśni Zbójnic-
kie”. Spotkanie dwóch muzycznych osobowości: 
Krzysztofa Trebuni-Tutki i  Tymona Tymańskiego 
zaowocowało premierowym wydarzeniem. W pla-
nach jest kolejna odsłona „Kultury na Bani” – kon-
cert Trebunie-Tutki z zespołem z Gruzji. 

„Sama przestrzeń, tak piękna w  tym miejscu, 
wymaga, żeby działo się wciąż więcej i  częściej” 
– przekonuje Tomasz Rzadkosz. – „Stąd cykl kon-
certów „Coverowe Piątki”. Przyjeżdżają do nas ze-
społy, które nie tylko grają covery, ale wręcz swoim 
image’em przypominają gwiazdy z  dawnych lat. 
Mamy swoich Beatlesów i Elvisa, grają u nas Abba 

i Modern Talking. W pełni akceptujemy, że nie są to 
koncerty stricte folkowe. Publiczność lubi słuchać 
hitów, które dobrze zna.

Czwartkowe wieczory należą do kabaretów: tych 
znanych z festiwalowych scen i telewizyjnego okien-
ka, a od pewnego czasu także tych prezentujących 
góralski humor. Obie odsłony mają swoich zwolen-
ników. „Zauważyłem pewną prawidłowość” – przy-
znaje Rzadkosz. – „Przed mniejszą publicznością 
znani artyści pozwalają sobie na ostrzejszy humor 
i  sami świetnie bawią się z  widzami. Jestem pod 
wrażeniem występu choćby kabaretu Łowcy.B. Rze-
czywiście pokazali tu klasę.”

Nowa formuła show zawojowała publiczność. 
Tradycyjny kabaret podhalański Truteń – łączący 
góralski dowcip z  regionalną muzyką, toruje dro-
gę nowym kierunkom „Kultury na Bani”. Włączając 
w to niedzielne popołudniowe koncerty dla dziecia-
ków i spektakle Amatorskiego Zespołu Teatralnego 
im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej, który 
adaptuje sztuki klasyczne na modłę góralską – wy-
chodzi z tego niezły kosmos wyróżniający „Kulturę 
na Bani”. 

Projekt „Kultura na Bani” jest wspierany finanso-
wo przez Termę Bania, Ośrodek Narciarski Kotelni-
ca Białczańska, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska 
oraz lokalnych partnerów. Dzięki temu plenerowe 
wydarzenia nabierają rozmachu, a  publiczność 
przybywa na nie z  rozmaitych stron. Koncerty są 
reklamowane daleko poza Białką Tatrzańską – od 
Nowego Targu po Zakopane – przyczyniając się tym 
samym do promocji dorobku kulturalnego Podhala.

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska

_W TYGLU

Pierwsi byli Trebunie-Tutki. Zagrali dla publiczności Pensjonatu 
Bania w Białce Tatrzańskiej jeszcze zanim stanęła wakacyjna 

scena przed kompleksem Hotel Bania Thermal & Ski. 

„KULTURY NA BANI”
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_O ŚLEBODZIE, 
  ZBÓJECTWIE, 
  GÓRACH 
  I TAKIE TAM INKSE 
  WYDZIWIANIE
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_Czy zbójowanie jest legalne? Jakie to okazje czy-
nią zbója? 
U  góroli zbójowanie zawsze było i  będzie legalne, 
bo myśmy som ślebodny lud. Śleboda to jest tako 
wolność duchowo, nicym nieskrympowano i nie-
ujarzmiono. My się tu zodnym prawom nie chcemy 
podporządkować i się nie domy. Od downa zbójowa-
no u nas po holach, znocy w Tatrach… Chcę kultywo-
wać tradycję, a że zbójowanie mom tyz w genach, 
więc tak se myślę, że z legalnością jakoś to bedzie. 
Jestem z Podhala i moje góralskie geny dają mi tro-
chę takiego przyzwolenia. Co by nie zabrzmiało, że 
się tym syćkim za bardzo chwole, ale tak to cujem 
– ze mom takie włośnie przyzwolenie. A  zbójuję 
przy róznych sposobnościach. Razem z  kolegami 
zaczęliśmy w 1999 roku i, nie chwaląc się, byliśmy 
jednymi z pierwszych, którzy tu na Podhalu zaczęli 
to rozpowszechniać. Teraz takich „band” jest więcej, 
ale wszyscy zbójują w dobrym tonie. Nie raz napa-
daliśmy na polu, czyli na zewnątrz, ale i robimy śpasy 

po karczmach, imprezy dlo róznych firm… Czasami 
się śmieję, że pomogomy ludziom dutki wydawać. 
Scenariusze są różne, bo trza cosi zmieniać. Bywo, 
że jedziemy pozbójować w Polskę. Nojdalej my byli 
pod Elblągiem, ale do innych miast też zajedziemy… 
Nawet do stolicy, żeby tam łomot zrobić.

_A co to są śpasy? Czy nie stand-up po góralsku?
Nie. Stand-upem to ja nazywam takie bajanie, na 
którem jestem ino som i starom się gościom przy-
blizyć temat gór, Podhala, tradycji... Natomiast śpa-
sy to już jest scenariusz na większą liczbę zbójni-
ków. Bardziej kabaret, takie żarty dla gości, którzy 
siedzą se na przykłod przy kolacji, cosik sobie je-
dzą, a  tu banda wpado, no i  robi im takie rózne… 
zabawy. Próbują rózne rzecy – kiełbasy, łoscypki 
– bo musą je po zapachu zgadnąć. A że mają za-
wiązane łocy, to się im jakiego góralskiego kierp-
ca pod nos podstawi. Sprowdzają, ftóry napitek 
to góralsko herbata... Musą tyz drzewo przerżnąć 

O ślebodzie, co na zbójowanie daje 
przyzwolenie, góralskim honorze,  

co to droższy od piniendzy*,  
i o sabałowych bajaniach  

przy watrze jak za starych dobrych 
lat opowiada Jędrek z Podhala, 

chochołowianin, ANDRZEJ STANEK.

* Prosimy nie regulować odbiorników i oryginalnej podhalańskiej gwary -.
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albo przebiero się babe za chłopa i na łodwrót. Jest 
siłowanie, picie kielusecka gorzołecki po góralsku 
z narty… No, rózne takie tam inkse wydziwianio. Mo 
być śmiesnie. Kombinujemy tyz, zeby co zmienić, 
bo niektórzy są u nas cworty czy pionty roz. I to są 
właśnie śpasy, które robimy w trzech, ćterech, ca-
sami w  pięciu zbójników. Robimy napad zbójecki 
albo janosikową próbe. Som tyz inkse roboty „po 
TOPR-owsku”, po surwiwalowemu, więc czasami 
jest i bez góralszczyzny. Kiedyś wymyśliliśmy im-
prezę, co to nie miała nic wspólnego z Podhalem. 
Nazywała się Matrix, ale to już zwariowany temat… 
Staramy się dostosować do klienta. 

_Co dla podhalańskiego zbója droższe od piniendzy?
He, he…  Zawsze to godom, jak kto do mnie za-
dzwoni i się zapytuje, czy mom wolny termin, a tu 
niestety zajęty dzień, to jo mu godom, ze zbójnicy 
na razie się nie klonują – jak jest jeden Jędrek, to 
więcej Jędrków ni ma. No to jak już kogoś wpi-
sym w tak zwany grafik, to już tego nie zmieniom. 
Chyba ze jaki pogrzeb. Ale tak, to muse iść z tymi, 
fktórym łobiecołek. Czyli słowo drozse od pinien-
dzy. Jest tyz sprawa honoru, czyli góralskich rzecy, 
które som tu wozne: trzymanio się nasej tradycji, 
bycio w  bandzie, lojalności wobec swoich kole-
gów, dotrzymaniu przysięgi, danemu słowu, wiary 
i posanowanio cłeka, jak i szacunku do przyrody... 
No i trza się tym honorowym kodeksem kierować. 
Staromy się trzymać pewnych zasad, zeby nie było 
byle jak. Jak się ni mo w zyciu zodnych takich reguł, 
to się hetki schodzi „na dziady” i jest fest źle.

_Co jeszcze łączy cię z górami, poza pasją do tra-
dycji?
Jakoś te góry wpisane są w  moje życie od daw-

na. Tata był przewodnikiem, zabierał mnie w góry 
razem z bratem. Potem jakosi tak zaconek w góry 
chodzić som, bo hetki mnie tam ciągnęło. Tak to się 
zaczęło. Potem była wspinaczka, kurs w skałkach, 
kurs taternicki, no i kurs na Przewodnika Tatrzań-
skiego. I tak w 1995 roku zacząłem przewodnictwo. 
To jeden z moich zawodów – dwunosty, jaki mom… 
Myśle, ze tego nie przecyto skarbówka -. Na ra-
zie, bo trza się rozwijać, a nie zamykać w  jednym 
fachu. Jak się kto pyta, co robiem, to już nawet nie 
wiem, o którym fachu nojpierwyj godać. Więc teraz 
jestem zawodowo przewodnikiem, w zimie szkolę 
na nartach, a w TOPR-ze udzielam się ochotniczo… 
Trza coś robić, działać, czasami ludzom pomóc. 
Fajna to jest robota, słuzyć drugiemu cłowiekowi.

_Robisz dużo, a jeszcze znajdujesz czas na pracę 
społeczną. Jesteś zbójem o miękkim sercu?  
No, coś trza działać, więc starom się też społecznie 
robić. Może mi nie wychodzi za bardzo, ale się sta-
rom. Od 19 lat jestem w Zarządzie Stowarzyszenia 
Przewodników Tatrzańskich imienia Klemensa Ba-
chledy i tam różne funkcje pełnie: od członka zarzą-
du do wiceprezesa. Do tego dochodzą sprawy klubu 
LZS Szarotka Chochołów, w którym jestem już od… 
Nawet nie pamiętam, od jak dawna. W Klubie cosi 
tam prezesujem, a roboty jest duzo, zwłaszcza przed 
zawodami Kurierów Tatrzańskich. Momy w  Klubie 
i  sekcje strzelecką i  drużyne piłkarską w  B Klasie. 
Bywo, że czasami jestem tydzień lub dwa poza chał-
pom, gdy trza jeździć po róznych sponsorach, do-
broczyńcach, aby uprosić jednego, drugiego, jakieś 
pismo złożyć, cosi trza robić… Muszę też organizo-
wać sprawy medali, pucharów, których jest ponad 
100. Pasuje, co by 300 ludzi na zawodach było na-
kormionych, napojonych i zadowolonych. I włosnie 
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przy tej mojej społecznej pracy dużo pomocy dosta-
ję od państwa Dziubasików – właścicieli Hotelu Ba-
nia i Term Bania, od ludzi z Kotelnicy Białczańskiej, 
którym przy tej okazji bardzo dziękuję!

_Zaskakujące, że w  organizacji zawodów upa-
miętniających Tatrzańskich Kurierów najmocniej 
wspomagają cię osoby prywatne.
Bardzo cenię sobie pomoc takich osób, bo w zasa-
dzie nie muszą tego robić. Natomiast urząd… Też 
fajnie, że pomaga, ale to są pieniądze, które na takie 
rzeczy być powinny. Z urzędu dostanę więc jakąś 
kwotę i z  tego bardzo się cieszę, ale ktoś prywat-
nie potrafi na zawody dać pięciokrotnie więcej. Tym 
ludziom jestem bardzo zobowiązany. Trzeba mieć 
wielkie serce, żeby taką pomoc ofiarować.   

_Bania to chyba dobre miejsce do zbójowania, 
skoro pojawiasz się tu z bandą częściej niż Jano-
sik u murgrabiego na zamku.
He, he, jak goście są „na bani”, to i zbójowanie idzie 
łatwiej. Myślę, że atmosfera hotelu, całej Białki Ta-
trzańskiej i tego syćkiego, co tam się dzieje, sprawia, 
że gość, który przyjedzie do Hotelu Bania, nie może 
się nudzić. Do wyboru jest moc atrakcji w obrębie 
basenów czy na stokach narciarskich. Latem teren 
też daje możliwości wszelakie. Jest cykl imprez 
Kultura na Bani, jest kino na stoku, koncerty, kaba-
rety… Ja też tam gdzieś się pojawiam – w karcmie 
można posłuchać góralskiej muzyki i zobaczyć Ję-
drka, jak wyskoczy z ciupagą. Staram się przeko-
nywać, że tu cała okolica jest interesująca: jest Je-
zioro Czorsztyńskie, Pieniny, Gorce, no i Tatry, a na 
Słowację też blisko. Teren jest na tyle ciekawy, że 
nudzić się nie można. Za to można przez wiele lat 
cieszyć się tu kolejnymi doznaniami.

_Podczas wypraw Tytusa Chałubińskiego równie 
ważna jak wędrówka była fantazyjna oprawa – 
muzyka i góralskie bajania przy watrze, w których 
niedościgły był oczywiście Sabała. Nie nachodzi 
cię ochota, by poprowadzić turystów w góry, jak 
za starych czasów?
Wydaje mi się, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, po-
trzebują kontaktu z folklorem, tradycją, ze strojem, 
muzyką, budownictwem. Wszystko to odnajdują 
właśnie w Białce Tatrzańskiej. W Hotelu Bania jest 
dużo rzeczy z drewna, ze skóry, z kamienia, meta-
lu… To nasze żywioły. Przy ognisku można sobie 
posiedzieć, posłuchać muzyki i w ten sposób zbli-
żyć się do gór.  

A jeśli chodzi o wyprawy w stylu Sabały, który był 
zresztą moim praprapradziadkiem, to po prostu 
organizuję takie wypady. Jak jest tylko chęć i wena, 
bierem góralskie portki, bierem kierpce specjalnie 
na gumie podklejone, bierem ciupage, gęśle i idzie-
my w góry. Na Giewont albo i gdzie indziej w Tatry, 
żeby poczuć klimat starych casów. Takich imprez 
robię sporo, a zaczęło się od tego, że gdy w 2000 
roku była 125 rocznica przewodnictwa w Tatrach, 
to poszliśmy na Świnicę i  Zawrat po góralsku. 
Wzięliśmy sprzęt z  epoki, stuletnią linę i  z  kole-
gami, co grali na gęślach, prowadziliśmy „pana” 
w  góry. „Panem” był znajomy przewodnik, które-
go ubrali my w łoficerki, porcięta do tych łoficerek 
stosowne, w marynarkę i kosulę, w kaśkiet… I był 
przez nas prowadzony na Świnicę, na Zawrat, nad 
Zmarzły Staw. Potem my posiedzieli nad Czarnym 
Stawem i w nocy, bo to była już godzina jedynasto, 
zeszliśmy se do Zakopanego, śpiewając i grając na 
gęślach. 

Staramy się takie klimaty przynajmniej roz na rok 
podtrzymać. Okazją są na przykład Klimkowe Dni, 
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upamiętniające patrona przewodników, Klemensa 
Bachledę, zwanego Klimkiem, który zginął w 1910 
roku na Małym Jaworowym Szczycie, ratując in-
nych. Jest tam teraz kamień, a była również tablica, 
ale została przeniesiona na cmentarz pod Osterwą. 
Doliną Jaworową, która ciągnie się, że końca nie 
widać – ma 12 kilometrów długości – idziemy so-
bie raz na rok. Bierzemy kolegów – przewodników 
oraz osoby, które lubią góry, i  taką sympatyczną 
zgrają, grając i śpiewając po góralsku, wędrujemy 
w kierpcach pod ten kamień kwiatki złożyć. A po-
tem przechodzimy dalej przez Lodową Przełęcz do 
chaty Téryego albo posiedzimy i  powspominamy 
przy jakiejś watrze… Poza terenem Parku Narodo-
wego, oczywiście. Taką właśnie wycieczkę, w stylu 

Sabały i  Chałubińskiego, przynajmniej raz na rok 
organizujemy ze Stowarzyszeniem Przewodników 
Tatrzańskich. Natomiast jako Jędrek i  zarazem 
przewodnik, jeśli mom fajnych gości, to tyz takie 
przejścia staram się im robić, co by poczuli klimat 
tych wyjątkowych miejsc.

_A Park Narodowy pozwala muzykować w górach?
No przecie, ze pozwolo! Ni ma tego nika w regula-
minie. Myślę, że nie byłoby osoby, która by prote-
stowała, nie cieszyła się z takiego klimatu, jak góro-
le grali i śpiewali… Oczywiście bez darcia się, zeby 
to miało jakiś smak i styl.

Rozmawiał: Piotr Gruszkowski
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_EKOLOGIA
  NA SERIO

Zrównoważony rozwój, minimalizowanie śladu węglowego, 
recykling… We współczesnym świecie to kluczowe słowa, 

otwierające serca i umysły świadomych, odpowiedzialnych ludzi. 
Mają one tak wielką moc, że często wystarczą za czyny. Chyba że 

traktowane są na serio, jak ma to miejsce w kompleksie Bania.

_Płonące składowiska odpadów na terenie Pol-
ski w znacznym stopniu odsłoniły skalę iluzji, 

w której żyjemy. Skąd u nas tyle toksycznych wysy-
pisk? – co bardziej dociekliwi zadawali sobie to py-
tanie, a  jeśli w swej ciekawości pozostawali konse-
kwentni, znajdowali odpowiedź. Trzeba przyznać, że 
dla tkwiących w błogim samozadowoleniu, proekolo-
gicznych Europejczyków prawda okazała się szoku-
jąca: wysoko rozwinięte państwa Starego Kontynentu 
„pełny recykling” sprowadzają do pakowania śmieci 
w kontenery i wysyłania ich do Chin! Być może w tak 
osobliwie rozumianym zamkniętym obiegu mate-
riałów kryje się jakaś logika – wszak to z Państwa 
Środka dotarła do nas większość tych produktów. 
Jednak Chińczycy szybko przestali wykazywać zro-
zumienie dla naszej kreatywności i zamknęli granice 
przed śmieciami. Strumień odpadów popłynął więc 
do Polski, Bułgarii, Rumunii… Gdzieś musiał znaleźć 
swoje miejsce, w końcu recykling to sposób na „od-
powiednie” zagospodarowanie odpadów.

„COŚ TRZA ROBIĆ, A NIE NARZEKAĆ!”
To, co w  makroskali często okazuje się PR-o-
wą wydmuszką, może skutecznie funkcjonować 
w  lokalnej perspektywie: zmiany trzeba zacząć 
od swojego podwórka. Efekty takich działań są 
doskonale widoczne na przykładzie kompleksu 
Bania, którego system grzewczy już od kilku lat 

rozwija się w  obiecującym kierunku. Początkowo 
ciepła dostarczało paliwo stałe, popularny groszek 
o wprowadzającym w błąd przedrostku „eko”, na-
stępnie zastosowano gaz LNG, by w  niedalekiej 
przyszłości sięgnąć po najnowsze rozwiązania 
wykorzystujące energię odnawialną, otrzymywaną 
z wody geotermalnej. 

Przyjazny dla środowiska jest także projekt, który 
polega na odzyskiwaniu wody z  instalacji hotelo-
wych oraz basenów. To nie koniec zaplanowanych 
zmian sprzyjających naturze, bo imponująca skala 
przedsięwzięć związanych z rozwojem Bani, stoków 
Kotelnicy, a także infrastruktury turystycznej rejonu 
wymaga proekologicznych rozwiązań rozumianych 
jako zrównoważony i nieprzerwany proces.

CZYSTA ENERGIA
Bliskie ekologicznemu ideałowi jest korzystanie 
z  odnawialnych źródeł energii: wiatru, światła sło-
necznego, nurtu wody, pływów morskich lub geo-
termii. Ta ostatnia dostępna jest w Białce Tatrzań-
skiej dzięki odwiertowi głębokiemu na 2,5 kilometra, 
z którego uzyskuje się wodę o  temperaturze 75°C. 
Wykonano go z  myślą o  basenach Termy Bania, 
lecz pochodząca z niego woda musi być schładza-
na do około 35°C. Wykorzystując w  tym procesie 
odpowiednie wymienniki ciepła, można otrzymać 
energię pozwalającą na zmniejszenie zużycia gazu 
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LNG do celów grzewczych i klimatyzacyjnych. O ile? 
Szacunkowe wyliczenia wskazują, że w  skali roku 
oszczędności wyniosą około 20–30%. Oczywiste 
są przede wszystkim wymierne zyski finansowe, ale 
długofalową korzyść stanowi także znaczne zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

KRYSTALICZNE POWIETRZE
Woda geotermalna nie zaspokaja wszystkich po-
trzeb kompleksu Bania – nadal większość energii 
wykorzystywana do celów grzewczych, klimaty-
zacyjnych oraz do funkcjonowania kuchni i  pralni 
uzyskiwana jest z gazu LNG. Aby sprostać rosną-

_EKOLOGIA
  NA SERIO

Rozchodniki 
i zioła pokrywające 
dachy Termy Bania 

sprawiają, że budynki 
te idealnie wtapiają 

się w pobliskie łąki, do 
minimum ograniczając 

infrastrukturalną 
ingerencję w krajobraz

|
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cym wraz z  rozbudową kompleksu wymaganiom, 
ośrodek posiada własną stację skraplania gazu. To 
dzięki niej pojawił się kolejny ekologicznie ważny 
projekt, który ma na względzie tereny rozleglejsze 
niż te bezpośrednio przylegające do obiektów. Ba-
zując na stacji skraplania gazu, można dostarczać 
go odbiorcom z okolicy, co będzie miało znaczący 
wpływ na jakość powietrza w całej kotlinie.

CENNA WODA
Kolejną piętą achillesową górskich rejonów w Pol-
sce, tuż po słabej jakości powietrza w  okresach 
grzewczych, jest woda. Mowa tu nie tylko o  jej 
czystości, z którą w górskich potokach nie zawsze 
bywa najlepiej, ale także o dostępności. Coraz czę-
ściej występujące okresy suszy i spadający poziom 
wód gruntowych sprawiają, że musimy o nią szcze-
gólnie dbać. Zwłaszcza w  przypadku kompleksu 
Bania, w  którym Terma oraz system naśnieżania 
stoków Kotelnicy generują ogromne zapotrzebo-
wanie na wodę. 

Jak się jednak okazuje, te dwa kierunki działal-
ności mogą się doskonale uzupełniać, również 
w zakresie rozwiązań pozwalających na wymierne 
oszczędności. Woda wykorzystywana w basenach 
oraz w  pozostałych procesach technologicznych 

hotelu po uzdatnieniu w membranowej oczyszczal-
ni trafia do armatek śnieżnych, a w niedalekiej per-
spektywie będzie zasilać również toalety. Nie trzeba 
obawiać się o  jej jakość, ponieważ oczyszczalnia 
z technologią MBR oraz lampy UV eliminują wszel-
kie bakterie i wirusy, a uzyskane rezultaty przewyż-
szają obowiązujące w tym zakresie normy. 

PRZYSZŁOŚĆ
Co dalej? Z pewnością proekologiczne rozwiązania 
wymagają jeszcze sporo pracy, ale warto podkre-
ślić, że każda kolejna inwestycja kompleksu Bania 
ma w DNA szacunek dla otoczenia. Są to zarówno 
imponujące, innowacyjne technologie, pozwalające 
oszczędzać energię i wodę, jak i rozwiązania archi-
tektoniczne stawiające naturę na pierwszym planie. 
Doskonały przykład stanowią hale basenów Termy 
Bania, które perfekcyjnie wtapiają się w  okoliczne 
stoki, sprawiając wrażenie ich naturalnej kontynu-
acji. Również wykończenie budynków, pozwalające 
na bliski kontakt z naturalnym drewnem i granitem, 
jednoznacznie przypomina, że jesteśmy cząstką 
wspaniałego ekosystemu, do którego nie możemy 
odwrócić się plecami.

Opracował: Adam Dąbek
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_TERMA
BANIA
W NOWEJ
ODSŁONIE

Niewiele jest w Polsce miejsc z tak 
piękną i rozległą panoramą na Tatry 

Bielskie i Wysokie. A z pewnością 
jedynie w basenach termalnych 

kompleksu Bania można podziwiać ten 
niepowtarzalny widok, relaksując się 

w ciepłej wodzie i popijając zimny sok. 
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_Nic dziwnego, że połączenie piękna natury, 
szansy na odpoczynek i  aktywności pro-

zdro wotnej przyciąga gości do Termy Bania. Nowe 
inwestycje, realizowane na przełomie 2018 i 2019 
roku, to kolejny krok w  poszerzaniu oferty i  pod-
niesieniu komfortu tego miejsca. Dzięki nim obiekt 
zyska 200 metrów kwadratowych dodatkowej po-
wierzchni lustra wody, a dwa powiększone baseny 
zewnętrzne zostaną wyposażone w  leżanki wod-
no-powietrzne, dysze do hydromasażu i kaskady 
wodne. „Naszym celem nie jest przyjęcie większej 
liczby gości. Zależy nam na podniesieniu komfortu 
użytkowników i zwiększeniu dostępności urządzeń 
do hydromasażu, które stanowią zdecydowanie 
największy walor strefy relaksu” – podkreśla Moni-
ka Radwańska z Termy Bania. 

W jednym z basenów zewnętrznych działać będzie 
bar serwujący wyszukane drinki, zimne soki i gorące 
napoje. To z pewnością ucieszy zwolenników łącze-
nia kąpieli z nawadnianiem -, jednak z myślą o oso-
bach stroniących od tego rodzaju atrakcji zaplanowa-
no przestrzeń, gdzie spożywanie napojów nie będzie 
możliwe. Dodatkowo w  strefie relaksu powstaną 
dwie suche sauny fińskie, z  których skorzystamy 
w strojach kąpielowych. Nowe sauny „tekstylne” są 
odpowiedzią na potrzeby osób pragnących zakosz-
tować tej formy relaksujących zabiegów, mających 
jednak obawy związane z dopuszczającymi nagość 
klasycznymi zasadami, obowiązującymi w  dotych-
czasowej strefie saunarium. 

W  bezpośrednim sąsiedztwie dwóch nowych 

saun nie zabraknie studni do schładzania wypeł-
nionej wodą termalną o  temperaturze obniżonej do 
24–23 stopni. Pozwoli to zachować tradycyjny cykl, 
w którym zdrowotne, ale także relaksacyjne korzyści 
zapewnia naprzemienne nagrzewanie i  ochładzanie 
ciała w rytmie: sauna, natrysk, basen z chłodną wodą 
i na koniec 15–20-minutowy odpoczynek w strefie re-
laksu. Tradycyjne rytuały saunowe, o większej inten-
sywności aromatów i wyższej temperaturze, dedyko-
wane są osobom dorosłym, natomiast nowością będą 
seanse przeznaczone dla rodzin z dziećmi – z para-
metrami zabiegów zapewniającymi bezpieczeństwo 
najmłodszym. Zauważalne zmiany w  strefie relaksu 
spowoduje również zaplanowana rozbudowa prze-
strzeni przeznaczonej dla dzieci – „Powstanie dużej 
strefy zabaw z  różnorodnymi atrakcjami sprawi, że 
rodziny będą mogły korzystać z niej w dużo bardziej 
kompleksowy sposób, a to z kolei znacznie odciąży 
pozostałe strefy Termy Bania i zapewni w nich wa-
runki dogodniejsze do wypoczynku” – dodaje Moni-
ka Radwańska.  

Prawdziwą atrakcją Termy Bania w  nowej od-
słonie jest basen solankowy z  grotą solną i  tężnią 
solankową. W  konstrukcji groty wykorzystane zo-
stały autentyczne, stare belki z  góralskiej chałupy, 
a  bryły solne pochodzą z  kopalni soli w  Kłodawie. 
„Można powiedzieć, że nasza tężnia zapewnia go-
ściom morski klimat w samym sercu gór” – Monika 
Radwańska.

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska

Monika Radwańska, 
kierownik marketingu 
Termy Bania

|
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_„Podczas ceremonii zapachowych podno-
simy wilgotność w  saunie, tworząc parę 

i owiewając nią naszych gości” – koordynator sau-
narium Marcin Lenartowicz przekonuje do takiego 
sposobu relaksacji. 

Rytuały są zróżnicowane, więc goście odwie-
dzający Białkę Tatrzańską mogą wybierać spośród 
9  propozycji: od spokojnych seansów zapacho-
wych i  relaksacyjnych po intensywne doświad-
czanie prozdrowotnego wpływu saunowania na 
organizm. Saunamistrzowie przygotowują na ten 
czas aromaty bazujące na cytrusach, ziołach, a na-
wet przyprawach. Wodę z  aromatem bądź kulki 
z lodu kładą na rozgrzany piec. Unoszącą się parę 
rozprowadzają w  powietrzu za pomocą ręczni-
ków, wachlarzy czy liści. Temperatura i  wilgot-
ność powietrza gwałtownie wówczas rosną. Taki 
rytuał trwa od 10 do 12 minut – wystarczająco, 
aby się odprężyć, a  zarazem nie zmęczyć wyso-
ką temperaturą i możliwym wrażeniem pieczenia 

skóry. Mistrz ceremonii do każdego seansu dobie-
ra specjalną muzykę: od klasycznej po rozrywko-
wą. Wszystko po to, aby rytuały saunowe działały 
odprężająco na ciało i  ducha! „Zazwyczaj z  sesji 
korzysta nie więcej niż 35 osób. Możemy oczy-
wiście przeprowadzić seans pokazowy w  dużej 
saunie dla szerokiej publiczności, zaprezentować 
jej techniki machania ręcznikami. Rekordem było 
zorganizowanie seansu dla 84 gości” – o  kultu-
rze saunowania Lenartowicz opowiada z  pasją. 
„Najlepszy efekt dla zdrowia można uzyskać, jeśli 
korzystamy z  sesji regularnie, dwa lub trzy razy 
w tygodniu. Ale bywają amatorzy saunowania co-
dziennego lub sporadycznego” – mistrz ceremonii 
na co dzień służy gościom konsultacją i radą przed 
rozpoczęciem przygody z rytuałami. Edukacja jest 
pomocna, aby bezpiecznie i przyjemnie korzystać 
z tej formy odpoczynku.

„Najwięcej pytań i barier do pokonania dotyczy 
spraw związanych ze strefą nietekstylną” – przy-

_RYTUAŁY SAUNOWE
  DLA CIAŁA I DUCHA 

Rytuały saunowe, popularnie zwane aufguss – naparzanie, 
zyskują coraz więcej zwolenników.
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znaje mistrz. „Z saun korzystamy bez strojów ką-
pielowych, które są ze sztucznych tworzyw i mogą 
mieć negatywny wpływ na organizm w  miejscu 
z  tak wysoką temperaturą i  wilgotnością powie-
trza”. Ze względów higienicznych w  saunarium 
obowiązują pewne reguły, przede wszystkim pod-
czas zażywania kapieli należy rozłożyć ręcznik pod 
całe ciało. Ta zasada nie jest jednoznaczna z ko-
niecznością zachowania nagości. Można zabrać 
ze sobą drugi ręcznik. „Saunowanie jest u nas na-
dal domeną panów. Panie staramy się przekonać, 
organizując w  ciągu dnia jeden specjalny seans 
tylko dla nich. Mogą się wtedy poczuć komfortowo 
i swobodnie” – saunamistrz stara się dopasować 
formę rytuału do indywidualnych potrzeb gości.

Ciekawą alternatywną propozycją jest rytuał na 
wzór ruskiej bani – z wykorzystaniem witek brzo-
zowych i naturalnych aromatów. „Goście są napa-
rzani witkami przez osobę prowadzącą. Mogą też 
naparzać się nawzajem. Żartujemy wtedy, że to 

najlepszy, w dodatku legalny, sposób na rozwiązy-
wanie konfliktów małżeńskich” – śmieje się Marcin 
Lenartowicz. Przy takiej motywacji nic dziwnego, 
że ta forma zabawy i  prozdrowotnej aktywności 
jest popularna.

Ofertą specjalną w  Białce Tatrzańskiej są cy-
kliczne tematyczne noce saunowe – imprezy 
zamknięte połączone z  zażywaniem kąpieli. Na 
przykład podczas nocy rzymskiej prowadzący wy-
stępuje w  stroju rzymskiego cesarza. Seansowi 
towarzyszy stylizowana muzyka i  kolacja, a  sam 
rytuał przypomina widowiskowe show związane 
z daną epoką. Takie sesje z akcentem na radosną 
zabawę odbywają się poza regularnymi godzina-
mi funkcjonowania saunarium. Nie kolidują zatem 
z  najważniejszą zasadą tradycyjnych rytuałów – 
nastawieniem na łagodny relaks odprężający ciało 
i ducha. 

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska

Koordynator saunarium  
Marcin Lenartowicz

|



― 3 8

_Gratuluję świetnego koncertu. Zaserwowaliście 
największe hity i zaakcentowaliście kierunek, w ja-
kim poszedł ostatni album. Rewelacyjna wersja Full 
Moon musiała być szokiem dla tej części publicz-
ności, która zna was tylko z radiowych przebojów.
Dzięki. To był krótki, ale treściwy koncert. W ciągu 
6  lat nagraliśmy 4 płyty – to chyba dobre tempo. 
Ciągle się zmieniamy, ale pamiętamy o tym, jacy by-
liśmy, nie wstydzimy się tego. Full Moon ma otwartą 
formę, za każdym razem wypada inaczej. Gitarzy-
sta Rubens ma w nim pole do popisu i jako świetny 

muzyk w  pełni je wykorzystuje. Cieszę  się, że ten 
numer trafił na naszą nową płytę.

_Czy po większej trasie pamiętasz jeszcze po-
szczególne koncerty, czy zlewają się one w jedno 
wspomnienie? 
Są koncerty naprawdę zapadające w pamięć. Każ-
dy nasz występ jest zresztą inny – my jesteśmy inni, 
słuchacze są inni. Poza tym nawet jeśli gramy dany 
numer na żywo setny raz, to wciąż poszukujemy 
i staramy się znaleźć w nim coś nowego. 

_IGOR
HERBUT 

Z Igorem Herbutem z grupy LemON 
rozmawialiśmy bezpośrednio po 

koncercie z cyklu Kultura na Bani.  
Nieco zmęczony, ale szczęśliwy 

z powodu świetnego przyjęcia lider  
dał się wciągnąć w rozmowę  

o muzyce, tworzeniu, inspiracjach  
i swoim miejscu na scenie. 
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_Obserwując zespoły takie jak Rolling Stones czy 
Deep Purple, można być pewnym, że nie grają wy-
łącznie dla pieniędzy. Najwyraźniej bycie na sce-
nie dostarcza tyle endorfin i energii, że jest uza-
leżniające. Też tak to odbierasz?
Na pewno jest to pewne uzależnienie, ale także nasza 
miłość i pasja. Ciężko mi porównywać siebie do świa-
towych gigantów, ale poznałem legendarne polskie 
ekipy, jak Lady Pank czy Perfect i wiem, że oni ciągle 
kochają to, co robią. Mamy dwa światy: ten muzyczny, 
sceniczny, busowy i ten zwyczajny – szarą codzien-
ność. Ważne, żeby znaleźć między nimi równowagę. 
Bo jeśli dłużej nie grasz, zaczynasz tęsknić za sceną. 
Z kolei po długiej trasie musisz odpocząć. 

_Kiedyś Alice Cooper powiedział coś bardzo cie-
kawego o Jimie Morrisonie: że nie można być tą 
samą postacią na scenie i  poza nią. Na scenie 
czujesz niezwykłe emocje, ale potem zdejmujesz 
kostium i stajesz się normalnym człowiekiem.
Tak, zdecydowanie trzeba to oddzielać. Powie-
działbym, że te światy nie nachodzą na siebie, ale 
czasami mogą się przeciąć – wtedy iskrzy między 
nimi. Jedno życie oddziałuje na drugie. Na szczę-
ście mam jeszcze siłę, aby się z tym mierzyć.

_Na początku lat 90. rynkiem rządziło MTV, kon-
certy służyły głównie promocji, a artyści zarabia-
li na sprzedaży płyt. Teraz wielu z  nich zarabia 
głównie na trasach. Ma to swoje wady i zalety, bo 
z  jednej strony koncert pokazuje jakość muzyka, 
a z drugiej strony obserwujemy upadek… 
Płyt jako fizycznego nośnika. 

_Właśnie.
Coś za coś. Świat się po prostu zmienia. Mnie też to 

boli, bo kocham rytuał słuchania płyt winylowych, 
który odkryłem zaledwie 4 lata temu. To, że musisz 
mieć dla nich czas, wziąć z nimi oddech, zadać so-
bie trud, a nie przejechać palcem w górę czy w dół 
i  wybrać promowany utworek. Żyjemy w  czasach 
instant. Ostatnio czytałem o badaniach, z których 
wynika, że jeśli w ciągu 4 sekund nie zainteresujesz 
człowieka – czymkolwiek: aplikacją, muzyką, wido-
wiskiem, zdjęciem – to on do ciebie nie wróci.

_Samo rozpakowanie płyty trwa znacznie dłużej. 
Właśnie. Dlatego nie mamy czasu, żeby się zatrzy-
mać i wziąć ją do ręki. Zobaczyć, postarać się zro-
zumieć, co autor chciał przekazać – także poprzez 
teksty, grafikę, układ utworów. Mimo to cały czas 
chcę wydawać albumy, nawet jeśli nie sprzedają 
się już tak, jak można by sobie wymarzyć. Dla mnie 
każdy nasz krążek to zapis chwili, kartka z pamięt-
nika, wręcz elektrokardiogram. Mam nadzieję, że na 
kolejnych albumach słychać nasz rozwój jako mu-
zyków, tekściarzy, w ogóle – ludzi.

_Bez wątpienia. Dla mnie, czyli osoby, która nie 
jest w  stanie słuchać komercyjnych rozgłośni 
radiowych, ta ostatnia płyta, choć najtrudniejsza 
w odbiorze, jest zdecydowanie najlepsza.
Nie lubię szufladek typu „nie słucham rzeczy komer-
cyjnych/popu”. „Pop” to „popularny”, a moją misją 
jest właśnie tworzenie mainstreamu, czyli dobrej 
muzyki pop. Co wcale nie musi oznaczać plastiku 
i bzdur. Na przykład Sting czy Coldplay są popowi, 
a przecież stworzyli fantastyczne rzeczy. Kreowa-
nie mainstreamu wymaga wyzwolenia się z opinii, 
że muzyka ma wyłącznie bawić, nie angażować, 
być miłą odskocznią po pracy, kiedy już nie mamy 
siły myśleć. Dobrze, jakby czasem ludzie – także 
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ci układający radiowe playlisty – byli odważniejsi. 
Oczywiście mi łatwo mówić, bo nie czuję ciężaru 
odpowiedzialności za radio słuchane przez 20% 
społeczeństwa, które trzeba zadowolić. Ale podam 
przykład naszego utworu Scarlett: początkowo radia 
nie chciały go grać. Uznano, że przeciętny słuchacz 
oczekuje czegoś innego. Wówczas fani wykazali się 
oddolną inicjatywą. Natłok maili i telefonów do radia 
sprawił, że ktoś zagrał go raz, potem drugi i nagle 
okazało się, że to hit…

_Po okładkach waszych albumów od razu widać, 
że każdy ma swoją odrębną tożsamość graficzną. 

Czy masz wpływ na ten aspekt?
Za każdym razem. Jestem control freakiem i muszę 
od początku do końca wiedzieć, co się dzieje, by de-
cydować o każdym aspekcie. 

_Czy podobnie jest z muzyką? 
Na ostatniej płycie naprawdę otworzyłem się na 
chłopaków. I  ogólnie – na świat. Przy pracy nad 
pierwszymi dwoma albumami nie słuchałem żad-
nej muzyki, co miało swoje wady i zalety. Z jednej 
strony ułatwiło to znalezienie własnego koloru. 
Z  drugiej nagraliśmy cover Beatlesów, który dzi-
siaj uważam za muzyczną zbrodnię. Nie ma jed-
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nak tego złego, bo po tym jak wykonaliśmy ten 
utwór na koncercie z  okazji pięćdziesięciolecia 
powstania The Beatles, duża wytwórnia wydała 
naszą płytę. 

_Jeśli chodzi o covery, to jesteś najbardziej koja-
rzony z przeróbki hitu Phila Collinsa, którą wyko-
nałeś wspólnie z Agnieszką Chylińską.
To śmieszna historia, bo ten utwór w wersji audio 
zaśpiewałem koszmarną angielszczyzną. Spo-
tkałem się  wtedy z  dużą i  konstruktywną krytyką, 
wziąłem się za język i  w  wersji live zabrzmiało to 
już znacznie lepiej. Ogólnie niewiele coveruję. Je-
stem kompozytorem i piszę swoje rzeczy. Chociaż 
mam oczywiście wzory, na przykład niedoścignio-
nych mistrzów słowa, jak Osiecka czy Ciechowski. 
Z  Adamem Sztabą zrobiłem Tu jestem w  niebie 
Ciechowskiego. Cover polega na tym, aby stać się 
częścią czyjegoś utworu, nie gwałcąc ani samego 
siebie, ani pierwowzoru. 

_Wyobrażasz sobie śpiewanie albo pisanie tek-
stów po angielsku? Wspominany Ciechowski po-
wiedział kiedyś, że w obcym języku nigdy nie wy-
razi się tak jak w ojczystym. A ty masz nawet dwa 
ojczyste języki. 
Tak, łemkowski i polski. Ja patrzę na to inaczej. Wy-
daje mi się, że trudniej pisać po polsku, więc tekst 
może zabrzmieć ciekawie. W języku angielskim jest 
łatwiej, bo dzięki jego melodyjności wszystko brzmi 
dobrze. Podobnie jest z łemkowskim, bo ma więcej 
jednosylabowych wyrazów i można bardziej szat-
kować melodie.

_Twoje wersy czasami są połamane, ale piękne 
i oryginalne. 

Ale często zarzuca mi się transakcentację. Jest 
w tym pewnie racja, choć to trochę licentia poetica. 
Dla mnie jednak równie ważna jest melodyka, me-
lodia, aranżacja. 

_Przyznajesz, że najbardziej inspirują cię rzeczy 
smutne, mroczne, melancholijne. Nie boisz się, 
że kreowanie takich sytuacji może źle wpłynąć na 
twoją psychikę? 
Artyści w  jakiś sposób muszą korzystać z  tego 
danse macabre. Nie umiem inspirować się czystą 
radością. Może teraz jest lepiej niż kiedyś, ale i tak 
średnio mi wychodzi. Kiedy – jeszcze jako dziec-
ko – siadałem przy pianinie smutny, grałem ładniej 
i ciekawiej. Wiadomo, że to niebezpieczne, bo moż-
na utonąć w  takim nastroju. Ale pewna wartość 
tkwi właśnie w tym, że wyciągasz swoje bebechy, 
trącasz struny, które cię ranią i masz szansę poru-
szyć podobne struny u innych – nie krzywdząc ich, 
tylko zmuszając do myślenia i empatii. 

_W książeczce do płyty Siódma pieczęć Grzegorz 
Cichowski napisał: „W filmie Bergmana o tym ty-
tule śmierć gra z rycerzem w szachy o życie. Nie 
liczę na taką łaskawość. Liczę się z tym, że założy 
mi czarną szarfę na oczy w najmniej oczekiwanym 
momencie”. Myślisz o rzeczach ostatecznych? 
Tak. Jak Osiecka: „myślę o śmierci, zanim zasnę”. 
Full Moon, mówiący o „umieraniu w tej chwili”, po-
wstał w  momencie, kiedy sunęliśmy w  poślizgu 
wprost na tira. Wydawało mi się wtedy, że mogę 
wyjść z samochodu, obejść go dwa razy i wsiąść 
z powrotem. 

_Gitara unisono z  wokalem może przywodzić na 
myśl pisk hamulców. 
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Faktycznie. To ciekawe. Ludzie często pytają mnie, 
co miałem na myśli. Come on, to przecież bez sensu. 
Każda interpretacja jest dobra, bo masz do niej pra-
wo, i to jest fantastyczne. Ja napisałem coś, wykorzy-
stując własną wrażliwość, ale każdy ma swoje życie 
i może znaleźć w mojej twórczości coś dla siebie. 

_Pofilozofowaliśmy trochę, więc wróćmy do po-
czątków. Zastanawiasz się pewnie, jak by się 
wszystko potoczyło, gdybyś nie wystąpił w  pro-
gramie Must Be The Music. Czy to możliwe, że 
byłbyś w tym samym miejscu co teraz?
Naprawdę nie wiem. Na pewno robiłbym muzykę, 
bo nawet gdy próbowałem jej nie robić, ona mnie 
odnalazła. Nie potrafiłbym nie tworzyć. Podświa-
domie zawsze wiedziałem, że chcę coś powiedzieć, 
przekazać, wykrzyczeć.

_Mówi się, że programy typu talent show są usta-
wiane. Ty pewnie będziesz bronił Must. 
Nie są. To znaczy nie wiem, jak jest w  innych, ale 
w Must wszystko było jak bum-cyk-cyk. Do samego 
końca nie wiedziałem, co się wydarzy. Dostawaliśmy 
się do kolejnych etapów, a ja nawet nie miałem na-
stępnych piosenek, nie byłem na to przygotowany. 
Chyba zwyciężyła prawda, która w nas była.

_I później szybko powstał pierwszy album. Kiedy 
Tom Waits robi płytę, nie myje się, nie goli – kom-
pletnie zatraca się w procesie tworzenia. Też wpa-
dasz w amok? 
Wchodzę w proces na maksa, tak było przy każdym 
albumie. Ciężko ze mną wtedy żyć i  rozmawiać 
o czymkolwiek. Myślę o tekstach. Najdłużej robiłem 
ostatnią płytę Tu – przez długie miesiące byłem 
maksymalnie skupiony na tym, co chcę  napisać. 
Czasem wiele dni szukałem jednego zdania.

_Pierwszy skład LemON powstał ad hoc, bo mu-
siałeś mieć ludzi do Must Be The Music. Zmienił 
się jednak po debiutanckiej płycie. Był jakiś kon-
flikt czy po prostu wyczerpała się formuła?
Nie było konfliktu. Nasze muzykowanie nagle prze-
stało być zabawą i  musieliśmy zrezygnować ze 
wszystkiego, żeby się tym zająć na poważnie. Nie 
dało się już pracować czy studiować. Piotrek Kołacz, 
basista, po prostu rzucił pracę. To nie jest tak, że po 
wygraniu Must są złote pisuary i masz wszystko po-
dane na tacy. Na samym początku jeździliśmy peu-
geotem Piotrka i pożyczaliśmy z CPN-u przyczepkę 
na instrumenty. Dzięki ciężkiej pracy doszliśmy do 
miejsca, w którym jesteśmy teraz. I cały czas stara-
my się czuć pokorę – pamiętać, skąd przyszliśmy.
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_Porównałeś uczucie, gdy pierwszy raz zagrałeś 
z obecnym składem LemON, do fragmentu biogra-
fii zespołu Led Zeppelin.
Gdy poznałem Harry’ego i  Rubensa, zagraliśmy 
wspólnie utwór Wiej z pierwszej płyty i chłopcy po-
zwolili sobie na solówki. Poczułem magię, o której 
pisano w Młocie Bogów. Fantastyczna sprawa.

_W  historii muzyki rockowej czy popularnej nie-
wiele jest albumów, na których ciężko wskazać 
słabsze utwory. Jak ty patrzysz na swoje płyty 
z perspektywy czasu? Potrafisz przyznać, że dany 
kawałek jest gorszy czy wszystkie traktujesz jak 
dzieci?  
To są dzieci, ale kiedy wysłaliśmy materiał Tu do 
tłoczni, już następnego dnia chciałbym coś zmie-
nić. Zawsze jest tak, że w pewnym momencie trze-
ba przestać poprawiać i  powiedzieć sobie „stop”, 
inaczej żadna płyta nie wyjdzie. Musisz z  czegoś 
zrezygnować, aby coś stworzyć. Możesz się później 
wkurzać na siebie, że coś mogło być zrobione lepiej, 
ale chyba nie ma to sensu. 

_Twój wokal jest oryginalny i wyjątkowy. Szkolisz 
głos, aby zachować sprawność techniczną? 
Od dziecka śpiewałem łemkowski folk, skończy-
łem szkołę muzyczną, studiowałem jazz i  emisję 
klasyczną. Natomiast obecnie nie trenuję, nawet 
się nie rozśpiewuję. Od 6 lat gramy koncerty i każ-
dy z nich jest dla mnie szkołą. Właśnie na scenie 
znalazłem dykcję, krzyk, poszerzyłem swoją skalę. 
Tam masz motywację, aby eksperymentować i ry-
zykować.

_Faktycznie obejmujesz 4 oktawy? To jakaś ko-
smiczna liczba. 

Zdaje się, że tak. Dzisiaj było e2, f2 i tak do g2 wy-
szło czysto. Nie pochodzę do tego technicznie, ale 
z drugiej strony lubię czysty śpiew.

_Masz hobby, które pozwala ci odpocząć od muzyki?
Kiedyś uprawiałem akrobatykę i powoli wracam do 
sportu. Ostatnio jeżdżę na longboardzie. Poza tym 
dużo czytam i piszę.
 
_Także wiersze, czy tylko teksty?
Nie piszę wierszy, spisuję skrawki myśli. Dużo po-
jedynczych zdań. Ciężko to później ułożyć w sen-
sowną całość. Rezultat można albo kochać, albo 
nienawidzić – i tak chyba jest, bo po ostatniej płycie 
przeważały dwa skrajne komentarze: poezja albo 
grafomania. Ale jeszcze się taki nie urodził, co by 
wszystkim dogodził…

_Czy Tu jest dla ciebie koncept-albumem? 
Wydaje mi się, że nie. W każdym razie nie w takim 
sensie, jak The Dark Side of the Moon Pink Floyd. 
Chociaż można powiedzieć, że to jedna pieśń – 
bo tematem całego albumu jest brak zrozumienia 
w  relacjach kobieta – mężczyzna, w  subkulturze, 
w społeczeństwie…

_Na pewno obranie takiego kierunku było nieco 
ryzykowne. Mógłbyś zdradzić, jak się sprzedał 
ostatni album?
Niedługo będzie złoto. Chociaż oczywiście nie ma 
porównania ze Scarlett i LemON, które pokryły się 
podwójną platyną.

_Czyli jest jednak dysproporcja.
Tak, żartowałem nawet, że kawałki z tego albumu 
potrafią mieć w pół roku tyle wyświetleń, ile wcze-
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śniejsze miały w jeden lub dwa dni. Nie wiem, czy to 
dobrze, czy nie. Dostaliśmy nominację do Fryderyka 
w kategorii Alternatywa. Tyle że ja nie chcę być al-
ternatywny. Są artyści, którzy tak bardzo się szczy-
cą, że są offowi, że zastanawiają się, czy przyjść na 
własny koncert (śmiech). Są też inni, niezwykle po-
pularni, którzy zarabiają mnóstwo siana, ale wsty-
dzą się tego, co robią. 

_Tu nasuwa mi się cytat z Davida Bowiego: „Na-
prawdę nie zależy mi na względach publiczności. 
Oczywiście to wspaniałe, gdy ludziom podoba się 
to, co robię, ale myślę, że byłbym nieuczciwy wo-
bec siebie i  odbiorców, gdybym zaczął tworzyć 
pod publikę”. Zgodzisz się z nim?
Znam ten cytat. Nie wiem, jak on brzmi po angiel-
sku, ale tę drugą część interpretowałbym jednak 
inaczej. Ja też nie robię muzyki pod kogoś w tym 
sensie, że oczekuję poklasku. Tworzę, by wywo-
łać u  słuchaczy reakcję. Chciałbym, żeby jak naj-
większej liczbie osób moja muzyka oraz teksty 

otworzyły serca i  głowy. Zmusiły do myślenia, do 
zatrzymania się na chwilę i zobaczenia, co chcia-
łem powiedzieć. Część z nich na pewno dojdzie do 
wniosku, że to nie dla nich – i dobrze, tak musi być. 
W  pseudowywiadach często słyszę pytanie, jak 
osiągnąć sukces. Nie potrafię na to odpowiedzieć, 
ale wiem, jak go nie osiągnąć: starać się dogodzić 
wszystkim.

_Jak widzisz siebie za 20, 30 lat? Masz jakiś mo-
del wymarzonej kariery?
Chciałbym się wtedy dalej zastanawiać, jak będę 
się widział za kolejne 20, 30 lat (śmiech). 

_Życzę, żeby ten kontrolowany chaos – jak to sam 
nazywasz – który masz w  sobie, przyniósł na-
stępne świetne materiały. Mam nadzieję, że zno-
wu zaskoczycie i dacie czadu. 
Dzięki bardzo, też mam taką nadzieję.

Rozmawiał: Piotr Drożdż
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_Zabiegi medycyny estetycznej i  chirurgii pla-
stycznej mają na celu nie tylko zmianę wy-

glądu, ale także samopoczucia pacjentów. Nie jest 
to zmiana w kogoś innego – to raczej uwolnienie 
potencjału, który posiada każdy z nas. 

Ponieważ dotykają one niezwykle delikatnej sfery, 
klinika ALLESTETIS zapewnia pacjentkom i pacjen-
tom odpowiednie doradztwo i opiekę przed, w trak-
cie oraz po zabiegu estetycznym – to nie tylko kwe-
stia komfortu, ale i podstawa właściwej regeneracji.

ALLESTETIS, CZYLI WSZYSTKO DLA PIĘKNA
Klinika ALLESTETIS oferuje pełne spektrum zabie-
gów z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii 
Hi-Tech oraz chirurgii plastycznej. Pracujący w kli-
nice wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadają 
odpowiednie doświadczenie i wiedzę, a także korzy-
stają z najnowszych technologii dostępnych na ryn-
ku medycznym, co pozwala im osiągać podstawowy 
cel, jakim są naturalne wyglądające i satysfakcjonu-
jące efekty zabiegów estetycznych i chirurgicznych. 

MEDYCYNA ESTETYCZNA W SŁUŻBIE MŁO-
DOŚCI
Medycyna estetyczna umożliwia coraz skuteczniej-
szą walkę z oznakami starzenia się skóry. W tej dzie-
dzinie oferta Kliniki jest bardzo bogata i obejmuje mię-
dzy innymi szereg zabiegów iniekcyjnych: z użyciem 

wypełniaczy, likwidujących zmarszczki, cienie i worki 
pod oczami, mezoterapię igłową i nici liftingujące. 

Na wyposażeniu Kliniki znajduje się nowoczesny 
sprzęt do laseroterapii, która pozwala na szybkie 
i praktycznie nieinwazyjne leczenie ogromnej licz-
by problemów natury estetycznej. Wśród urządzeń 
warto wymienić: Scahil – laser frakcyjny CO2, la-
ser FOTONA Spectro SP i  laser Palomar VECTUS 
do depilacji.

KOSMETOLOGIA Hi-Tech W ALLESTETIS
Zabiegi z zakresu kosmetologii wykonywane są na 
całym ciele, a  dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
technologicznym pozwalają na uzyskanie lepszych, 
trwalszych i bardziej spektakularnych efektów. Nale-
żą do nich terapie ujędrniające i liftingujące twarzy 
(Ultraskin II Absolute, Plasma IQ), procedury likwidu-
jące tkankę tłuszczową, cellulit i  rozstępy (Ender-
mologie LPG Allince Lab, karboksyterapia) oraz 
nowatorskie rozwiązania z  zakresu resurfacingu 
skóry (GENEO, pHformula).

CHIRURGIA PLASTYCZNA
Chociaż chirurgia plastyczna nie kojarzy się z pro-
blemami pierwszej potrzeby, właśnie takimi są 
bolączki, z którymi przychodzi do Kliniki wielu pa-
cjentów i pacjentek – ingerencja chirurga-plastyka 
pomaga osiągnąć cel, który z  różnych powodów 
jest nieosiągalny innymi sposobami. 

Klinika ALLESTETIS dysponuje nowoczesnym 
blokiem operacyjnym, obsługiwanym przez specja-
listów, których doświadczenie stanowi gwarancję 
jakości i bezpieczeństwa wykonywanych procedur. 
Oferują oni kompletną paletę  zabiegów chirurgii 
plastycznej w  trzech podstawowych obszarach: 
twarzy, ciała i piersi.

_KLINIKA ALLESTETIS
URZECZYWISTNIAMY POTENCJAŁ  
NASZYCH PACJENTÓW W SERCU PODHALA

Dwa najważniejsze elementy, 
decydujące o sukcesie 

zabiegów estetycznych,  
to wybór odpowiedniej kliniki 

i właściwego specjalisty. 
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PROFESJONALNIE I KAMERALNIE  
W SERCU PODHALA
Nie bez znaczenia jest intymność i kameralna at-
mosfera, jaką zapewnia klinika ALLESTETIS. Ze-
spół specjalistów, znakomicie wyposażony blok 
operacyjny, pełne spektrum zabiegów medycyny 
estetycznej i  chirurgii plastycznej – to wszystko 
w  sercu Podhala, z  dala od zgiełku dużych miej-
skich ośrodków. Planowanie zabiegów można 
połączyć z wypoczynkiem, a górska przyroda bez 
wątpienia sprzyja regeneracji.

CHCESZ NAS POZNAĆ?  
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
Konsultacje ze specjalistą są najlepszą okazją  do 

przedstawienia własnych życzeń i  oczekiwań. Ich 
istotą nie jest namówienie na wykonanie zabiegu 
– uzyskane od specjalisty informacje pozwolą re-
alistycznie ocenić sytuację i wskazania. Jeśli zatem 
macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwo-
ści, najlepiej skonsultować je z lekarzem. 

ALLESTETIS 
– Klinika Medycyny Estetycznej  

i Chirurgii Plastycznej 
ul. Tysiąclecia 111 | Nowy Targ

Rejestracja telefoniczna: 
+48 (18) 265 74 88
www.allestetis.pl

Artykuł sponsorowany



― 4 8

_A SWETERKA 
NIE MA... 

O zabawnych sytuacjach w nie 
zawsze wesołym życiu, głębokim 
sensie śmiania się z samego siebie 

i o zastanawiającym przywiązaniu do 
żółtego koloru opowiada MARIUSZ 

KAŁAMAGA.

_Nie denerwuje cię, jeśli jesteś kojarzony z żółtym 
kolorem?
Przyzwyczaiłem się. Staram się uciec od stereotypu 
żółtego sweterka. Kończąc przygodę z  kabaretem 
Łowcy.B, a  w  ten sposób również z  charaktery-
stycznym ubraniem, pozostałem nadal komikiem, 
ale bardziej w formie stand-upu, zacząłem też pracę 
w radiu RMF, a tam… dla odmiany żółte barwy.

_Czyli przeznaczenie!
Widocznie nie umiem przed tym skutecznie uciec. 
Skojarzenia są sympatyczne i bardzo miło je wspo-
minam.

_Ale sweterek odegrał znaczącą rolę... 
Był bardzo charakterystyczny. Wybierając go na 
początku swojej przygody w kabarecie nie spodzie-

wałem się, że tak mocno zapadnie w pamięci pu-
bliczności… Choć oczywiście mocno wierzę, że to ja 
nosiłem żółty sweterek, a nie on nosił się na mnie. 
Mam nadzieję, że to moja osobowość sprawiła, że 
zyskał moc.

_Jednak nie na tyle, aby żyć wiecznie.
W  pewnym momencie każda rzecz się wypala. 
Uważam, że wycisnąłem z niego, ile mogłem, i po-
trzebowałem psychicznie odpocząć, spróbować 
czegoś innego. Stąd też stand-up.

_Zanim do niego przejdziemy, ustalmy, jak nazywa 
się to, co robisz. 
Uważam się za komika. Satyryk to dla mnie za 
dużo powiedziane, kojarzy mi się z  Krzysztofem 
Daukszewiczem.



4 9 ―

fo
t. 

Pr
ze

m
ys

ła
w

 S
ko

w
ro

n



― 5 0

_A kabareciarz to dobre określenie?
W kabarecie występujesz w grupie. W ten sposób 
zaczynałem i  z  pewnością kabareciarz we mnie 
pozostał. Teraz staram się rozwijać w stand-upie, 
więc jestem komikiem – osobą, która tworzy żarty, 
stara się rzeczywistość przeobrazić w dowcip.

_Czym jest stand-up?
To bardzo indywidualna forma, w której wypowia-
dasz się w  pierwszej osobie. Nie wykorzystujesz 
do tego rekwizytów, kostiumów, nie przeobrażasz 
się w kogoś innego. Po prostu starasz się rozbawić 
ludzi swoimi przemyśleniami, podejście do tego, co 
nas otacza. Poruszasz istotne tematy, zamieniając 
je w  żarty tak, aby widz nie pozostał obojętnym. 
Nieraz może to być uszczypliwe. Nawet zaboli jak 
ukłucie igłą, ale fajnie, jeśli zmusi kogoś do określe-
nia się w danej kwestii. 

_Możesz podać przykład?
Często opowiadam o osobach niepełnosprawnych. 
To drażliwy temat, boimy się go poruszać. Uważam 
jednak, że poprzez żart dotykam ważnej rzeczy 
i daję ludziom sporo do myślenia – mam przynaj-
mniej taką nadzieję. 

_Czy łatwo przychodzi ci przekraczanie granic, na 
przykład przeklinanie? Może to zależy od widowni, 
danego miejsca lub wyczucia chwili?
Nie bądźmy hipokrytami – jesteśmy przecież wul-
garni. W jakiś sposób stanowi to część naszego ję-
zyka. Nie podoba mi się bezcelowe używanie wulga-
ryzmów, ale przecież na co dzień i tak je stosujemy. 
Może to źle zabrzmi, ale nie kolą mnie w oczy, nie 
bolą uszu, a wręcz podkreślają pewne wydarzenia. 
Nieraz wypowiadam je tylko i  wyłącznie dla żartu, 
żeby coś wyolbrzymić, mocno podkreślić. 

_Nie boisz się, że ktoś poczuje się dotknięty?
Ktoś, kto idzie na stand-up ma świadomość, że ta-
kie rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast w kabare-
cie nie jest to wskazane. Tam pojawia się zupełnie 
inna publiczność. Kiedyś często się zdarzało, że lu-
dzie dostawali „strzała”, ponieważ przychodzili na 
Mariusza w żółtym sweterku, a sweterka nie było... 
Poruszałem zupełnie inne tematy, zupełnie innym 
językiem.

_Robili wielkie oczy?
…Albo przychodzili z dziećmi, mimo że na plakacie 
było napisane, że jest to występ tylko dla dorosłych. 
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Jednak fajnie wiedzieć, na co się idzie. 

_A granice?
Oczywiście, że są. Gdybym nie posiadał wiedzy, 
na przykład na temat osób niepełnosprawnych, 
pewnie nie pozwoliłbym sobie na poruszanie tego 
rodzaju kwestii. Jednak swoje przeżyłem, trochę 
z  tymi ludźmi spędziłem czasu i  to oni nauczyli 
mnie dystansu do siebie. Tego, że można się z sie-
bie śmiać, że nie potrzebujemy współczucia, litości, 
tylko trzeba iść przez życie z wypiętą piersią. 

_Wszyscy powinniśmy częściej śmiać się z  sie-
bie?
Dystans – myślę, że jest to najpiękniejsza i najlepsza 
recepta na wszystko, co nas teraz otacza. Za bardzo 
się spinamy. Za bardzo bierzemy rzeczy do siebie.

_Może cierpimy na syndrom napierania do przodu, 
żeby kogoś dogonić?
Nie wiem. Nie chciałbym porównywać nas do in-
nych nacji. My, Polacy, mamy duże poczucie hu-
moru, ale lubimy śmiać się z kogoś innego. Fajnie 
by było, jakbyśmy trochę spróbowali wyważyć 
proporcje i  przestali bać się śmiać z  siebie. Taka 

umiejętność daje ogromną przewagę nad ludźmi, 
którzy chcą nas dotknąć, w jakiś sposób poruszyć, 
skrzywdzić. To jest moc, którą te osoby tracą, a my 
zyskujemy. 

_Wróćmy do stand-upu. Dlaczego wybrałeś tę for-
mę? Chciałeś być sam na scenie?
Nie. Nadal lubię występować w  grupie, ale możli-
wość decydowania o sobie jest bardzo fajna 

_Tylko tyle?
Moja przygoda z  kabaretem zaczęła się jeszcze 
w liceum, gdy miałem kilkanaście lat. Przerabiałem 
skecze Kabaretu Potem czy Zenona Laskowika, 
dodawałem trochę własnych tekstów. Na studiach 
poznałem kolegów z Łowcy.B. To były młodzieńcze, 
szalone lata – trochę inne podejście do życia, inne 
obowiązki… Trwało to zadziwiająco długo. Dwa-
naście lat. Przez cały czas graliśmy właściwie te 
same postaci. Ja miałem żółty sweterek. Nie było 
tak, że raz byłem księdzem, innym razem lekarzem 
czy policjantem. Byłem Mariuszem, postacią ab-
surdalną, nie do końca potrafiącą odnaleźć się we 
współczesnym świecie. To było fajne, wybawiłem 
się, ale teraz potrzebuję czegoś więcej, co pozwoli 
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mi poruszyć inne tematy. Nie mam już ochoty prze-
bierać się i kogoś udawać. 

_Jak przygotowujesz się do stand-upu? To pre-
cyzyjnie dopracowany występ czy ogólne ramy, 
w których poruszasz się swobodnie?
Jest podobnie jak w kabarecie. Z chłopakami z Łow-
cy.B mieliśmy zawsze przygotowany materiał. Spraw-
dzony. Taki, nad którym się długo pracuje: pisze, popra-
wia, zmienia, w trakcie kolejnych występów ulepsza, no 
i w pewnym momencie dochodzi do formy, która może 
być uznana za gotową. To bardzo solidny kręgosłup, 
pozostawiający jednak dużo miejsca na improwizo-
wanie – jeśli na scenie, fajnie się składa, to zbaczamy 
w jakąś stronę czerpiąc z tego przyjemność. W stand-
-upie jest bardzo podobnie. Mam przygotowany ma-
teriał, który gdzieś mnie prowadzi. Ma początek, śro-
dek i koniec, jakiś sens. Przynajmniej według mnie. Ale 
pozwalam sobie z  tego kręgosłupa zrobić… żeberka 
i gdzieś tam wypłynąć.

_Skąd inspiracja? Zaglądasz rano do gazety i już 
coś masz?
Żyjemy w biegu. W świecie, w którym historia goni 
historię. Temat goni temat. Najważniejsze, żeby na-
uczyć się sprawnie wyłapywać niuanse, zabawne 
historie i fajnie zamieniać je w żart. 

_Czy stand-up jest dla każdego? W Stanach są klu-
by, w których każdy może spróbować swych sił.
Tak to funkcjonuje. Sam jestem gospodarzem 
dwóch scen: w  Bytomiu oraz w  Katowicach. Raz 
w  miesiącu zapraszam tam gości. Ale przed nimi 
– bo są to już sprawdzeni komicy, którzy mają swój 
materiał – wystąpić może każdy. Wystarczy się 
zgłosić, by dostać swoje pięć minut. Ale trzeba się 

liczyć z  tym, że bycie komikiem to nie taka łatwa 
sprawa. Mamy jeden cel – rozbawić ludzi. Jeśli ci 
się to nie uda, będziesz w nosie.

_Jakim trzeba być człowiekiem, żeby temu podo-
łać? Wesołym, skłonnym do tworzenia śmiesz-
nych sytuacji?
Myślę, że trzeba być bardzo wrażliwą osobą – to 
jest najistotniejsze. Mieć wrażliwość na to, co się 
dzieje wokoło, być dobrym obserwatorem, dobrym 
słuchaczem. Jasne, że staram się być pozytywny, 
każdego dnia śmiać się z różnych rzeczy. Ale mam 
tyle samo problemów i żyję w tym samym świecie, 
co każdy z nas. I nie zawsze jest wesoło. Czasem 
trzeba robić dobrą minę do złej gry. Bywa, że mam 
problemy z córką czy pracą, a zaraz wychodzę na 
scenę, gdzie muszę wydobyć z  siebie pozytywną 
energię. To jest pewnie jakaś umiejętność…

_Gry aktorskiej?
Niekoniecznie. Chodzi chyba o  jakąś przekładkę 
w  głowie, żeby oddzielić scenę i  życie prywatne. 
Pewnie, że najfajniej jest to łączyć. Wtedy na scenie 
wszystko wychodzi szczerze szczerze – ludzie to 
czują i doceniają. 

_Czy w sytuacjach poważnych jesteś traktowany 
poważnie? Wchodzisz na przykład do urzędu i sły-
szysz: „Pan Mariusz! A gdzie żółty sweterek?”.
Jestem kojarzony ze śmiesznymi sytuacjami, co 
sprawia, że ludzie odnoszą się do mnie z sympa-
tią. Rzadko pojawiają się jakieś negatywne emocje. 
Wiem, że można nie trawić mojego humoru i mojej 
osoby, ale bardzo wiele rzeczy udaje mi się załatwić 
właśnie dzięki temu pozytywnemu nastawieniu. 
Bo muszę przyznać, że jestem noga, jeśli chodzi 
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o urzędowe sprawy, wypisywanie papierków, zała-
twianie dokumentów…. Dziękuję więc i pozdrawiam 
wszystkich mi życzliwych.

_Kontakt z publicznością daje ci moc?
Rzeczywiście, gdy widzisz przed sobą rozbawione 
twarze tysięcy, a zdarza się nawet kilkunastu tysię-
cy osób, to jest coś niesamowitego. Wiesz, że da-
jesz im radość, możliwość zapomnienia o codzien-
nych obowiązkach i szarym życiu. 

W  ostatnim roku wspólnych tras z  kabaretem 
Łowcy.B czułem przesyt – nie chciało mi się już 

wsiadać do busa, występować. Ale zawsze mo-
ment wyjścia na scenę zmieniał wszystko. Wkra-
czałem w inny świat, dostawałem moc. Mimo po-
zornie wyczerpanego akumulatora nagle byłem 
naładowany do 200%.

_Wyobrażasz sobie codzienną pracę za biurkiem? 
Nie, ponieważ nigdy takiej nie doświadczyłem. Moja 
przygoda sceniczna, kabaretowa zaczęła się już na 
drugim roku studiów i  to – dzięki wszystkim zbie-
gom okoliczności, cudownym chwilom i  ludziom 
– pozwoliło mi zarabiać na życie bez konieczności 
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szukania „normalnej” pracy, a  występy traktować 
zarówno jako hobby, jak i  zawód. Nie wyobrażam 
sobie innej możliwości, aczkolwiek jej nie wyklu-
czam. Znam wielu dobrze prosperujących biznes-
menów, którzy również występują na scenie… Ale 
chwila, sam przecież codziennie chodzę do pracy!

_No właśnie, współprowadzisz program w radiu RMF.
W ciągu roku „Wstawaj, szkoda dnia”, a w wakacje 
„Wstawaj, szkoda lata”.

_Czyli jesteś rannym ptaszkiem?
To kolejna absurdalna historia w moim życiu.

_Domyślam się, że nie jest lekko. Ludzie sceny nie 
przepadają za bladym świtem.
Dokładnie. W moim przypadku największy przypływ 
energii zapewniało wejście na scenę około godziny 
20. Dwie godziny spektaklu, podczas którego byłem 
na pełnych obrotach. Później musiałem na szybko 
coś zjeść, usiąść, pogadać z  ludźmi, pobawić się 
i  pójść spać około 3 w  nocy. A  nazajutrz mogłem 
wstać o godzinie 12. I tak było przez kilkanaście lat, 
aż tu nagle totalny zwrot – konieczność wstawania 
na 5.30 rano. Teraz jest lepiej, bo mogę przyjeżdżać 
na 7. Ale ta zmiana bardzo mnie cieszy. Radio po-
zwoliło mi usystematyzować i poukładać sobie życie. 

_Uprawiasz jakąś aktywność sportową?
Koszykówka – to mój najukochańszy sport. Jestem 
jej wielkim fanem. Urodziłem się i mieszkam w By-
tomiu, a na Śląsku odgrywa ona dużą rolę. Grałem 
od podstawówki i gram nadal regularnie. Z kolegami 
spotykamy się na hali przynajmniej raz w tygodniu. 
Ostatnio poszerzyłem swoje horyzonty sportowe 
– od dwóch lat gram w  tenisa. Właśnie jestem po 

Mistrzostwach Polskich Artystów Kabaretowych, na 
których zająłem 7 miejsce.

_Gratulacje!
Jestem bardzo zadowolony z efektów i jeszcze za-
mierzam namieszać w  naszej grupie tenisistów. 
Gram też regularnie w badmintona, raz w tygodniu. 
Lubię sport, ale potrzebuję aktywności grupowych, 
rywalizacji. Na przykład siłownia albo samotne bie-
ganie jakoś niespecjalnie mnie przekonują. A, był-
bym zapomniał, jeżdżę też na nartach. Pasję tę za-
szczepił je we mnie mój brat i teraz staram się dwa 
razy w roku wyjechać przynajmniej na tydzień, aby 
gdzieś poszusować. Uwielbiam Dni Polskie w An-
dorze, która ma więcej kilometrów tras narciarskich 
niż dróg.

_Pewnie w Białce Tatrzańskiej też można cię spo-
tkać na nartach?
W Białce basenuję, bąbelkuję i jeżdżę na nartach. Na 
Bani bywam – że tak powiem – służbowo, z wystę-
pami, ale kilkakrotnie udało mi się wypoczywać tam 
prywatnie. To piękne miejsce i lubię tam wracać.

_Występowałeś w nietypowych miejscach?
Miałem bardzo fajną przygodę z Itaką – raz w mie-
siącu leciałem na tydzień na Wyspy Kanaryjskie, 
gdzie pływaliśmy statkiem pomiędzy wyspami, 
a wieczorami występowałem dla polskiej publicz-
ności. To było świetne – wylatywać sobie do pracy 
na Kanary. Mógłbym tak cały rok. 

_Doceniasz kogoś na polskiej scenie? A może nie 
chcesz rozmawiać o konkurencji?
Nie, fajne jest właśnie to, że w  świecie kabareto-
wym nie było i nie ma niezdrowej konkurencji. Jeśli 
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jest, to bardziej na zasadzie kibicowania sobie i ta-
kiej zazdrości w  rodzaju: „Ale fajnie wymyśliliście, 
szkoda, że to nie ja”. Wszyscy się lubimy i  każdy 
ma swoją publiczność. Natomiast po przejściu do 
stand-upu zauważyłem, że jest tu trochę większa 
zawiść, większy dystans do siebie nawzajem. Nie-
specjalnie mnie to dotyka. Na szczęście na moje 
występy przychodzą ludzie, świetnie się bawią, i to 
mi wystarcza. Zdanie innych komików nie jest wy-
rocznią. 

Bardzo szanuję występy Abelarda Gizy, bo ma 
je dobrze przemyślane, nieprzypadkowe. Wkłada 
dużo pracy w  swój rozwój. Trochę go podglądam 
i  zazdroszczę. Wśród  młodych stand-uperów wy-
różnia się Rafał Pacześ. Wulkan energii. Niesamo-
wicie pewny siebie młody komik, który zawojuje 
scenę. Natomiast w  kabarecie zawsze śmieszył 
mnie Robert Górski w swoich skeczach – to, jak on 
je odgrywa i jak są napisane, to majstersztyk. 

_Jakie są teraz trendy w stand-upie?
Cieszy mnie, że stand-up jest coraz bardziej po-
pularny. I  to dzięki pracy samych komików, bo te-
lewizja nie jest jeszcze gotowa, aby ten rodzaj hu-
moru odpowiednio pokazywać. Były jakieś próby, 
ale niespecjalnie się udały. Prowadziłem program 

„Stand-up. Zabij mnie śmiechem”, który był jednym 
z pierwszych kroków, żeby wprowadzić tę formę na 
komercyjną ścieżkę telewizji, ale…

_Widzę, że nie ma kontynuacji.
Na castingi przychodzili ludzie, którzy szukali 
szczęścia również w innych programach typu mam 
talent, od śpiewania do tańczenia. Zdarzały się sy-
tuacje, w których dialog wyglądał mniej więcej tak: 
„Dzień dobry, przyszedłem, bo w klasie mówią, że 
jestem śmieszny”. My na to: „Bardzo nas to cieszy, 
bo potrzebujemy takich ludzi. Co przygotowałeś?”. 
„No nic, bo w klasie mówią, że jestem śmieszny”. 
Na szczęście Internet sprawia, że na przykład Rafał 
Pacześ czy Abelard Giza mają po 5, 6 milionów wy-
świetleń i dzięki temu nie potrzebują telewizji, aby 
występować dla pełnych sal.

Cieszy mnie, że coraz częściej scenarzyści, reży-
serzy czy producenci telewizyjni sięgają po pomoc 
komików, tak jak od dawna dzieje się to na Zacho-
dzie. Świadczy o tym choćby wielki sukces napisa-
nej przez Abelarda i  Kacpra Rucińskiego komedii 
Juliusz. Mam nadzieję, że tego rodzaju produkcje 
otworzą polskim komikom drzwi do kariery.

Rozmawiał: Piotr Gruszkowski
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_Architektura Bani stała się bazą do stworze-
nia koncepcji nowego skrzydła hotelu. Obie 

części mają być spójne, choć nie zabraknie zaska-
kujących form i elementów, a także zaimplemento-
wanych z umiarem motywów góralskich.

Bryła budynku i  przestronne, wysokie wnętrza 
oraz nowoczesne sale konferencyjne będą jego 
architektonicznym wyróżnikiem i  uczynią go roz-
poznawalnym pośród hoteli w  całej Polsce. Au-
torka projektu Katarzyna Rozmus nie zapomniała 
o najważniejszym: jego kontekście geograficznym 
i historycznym. „Architektura podhalańska nieroze-
rwalnie wiąże się z naturą” – tłumaczy. „Stąd w no-
wym obiekcie znajdzie się dużo drewna i kamienia, 
a  obok rzeźby w  drewnie pojawi się też metalo-

Drewno i granit. Połączenie 
elementów góralskiej architektury 

i ornamentyki z prostotą 
i umiarem stylu skandynawskiego. 

Nowoczesne potraktowanie 
góralskich form i pietyzm 

w eksponowaniu tradycyjnego 
wzornictwa. Przeszłość zamknięta 

w detalu architektonicznym 
i przyszłość otwarta na komfort 
gości. Tak jawi się Hotel Bania 

w kolejnej odsłonie.
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plastyka”. Różne formy tłoczenia i wybijane moty-
wy są głęboko zakorzenione na Podhalu. „Bogate 
zdobnictwo stylu zakopiańskiego nie ogranicza się 
jedynie do rozetki i parzenicy” – przekonuje projek-
tantka wnętrz. „Główną inspiracją do stworzenia 
ornamentyki był... sweter góralski – motyw śnie-
żynki wpleciony w architekturę zakopiańską poka-
zany w szerszym kontekście”. 

Góralsko-skandynawski wzór z  motywem śnie-
żynki pojawi się w  zaskakujących miejscach, na 
przykład na dywanach i  narzutkach. „Dzięki tym 
elementom pokoje nabiorą charakterystycznego, 
ciepłego klimatu z nutą skandynawską” – kreśli wi-
zję Rozmus. „Zjawiskowy będzie już sam hol wej-
ściowy. Nie zabraknie tu ogromnych belek drewnia-
nych i zawieszonych pomiędzy nimi lamp, ręcznie 
wykonanych przez metaloplastyków. Naturalne ma-
teriały, subtelna ornamentyka – za to dobrze wy-
eksponowana... Myślę, że goście to docenią”. 

Wszystkie elementy drewniane zostały wykona-
ne przez lokalne firmy stolarskie. W  architekturze 
zakopiańskiej każda faza pracy, każdy detal, na-
wet połączenie deski z  deską odgrywa dużą rolę. 
Stąd wybór miejscowych rzemieślników, związanych 
z  pracą w  drewnie. „Jestem góralką. Mieszkam 

w Bukowinie Tatrzańskiej, z artystami rozmawiam 
po góralsku. Zresztą mój tato jest stolarzem, a w ra-
zie potrzeby – konsultantem. Z tą kulturą obcuję od 
dziecka. Sama długo malowałam na szkle i  tkani-
nie. Motywy podhalańskie, które wymyślam do pro-
jektów, wykonuję własnoręcznie. Taka architektura 
i ornamentyka nie są mi obce”. Dla Katarzyny Roz-
mus niezwykle ważne jest, aby nie przerysowywać 
góralszczyzny. „Projekty stylizowane na ludową 
nutę często są przaśne. W takich wnętrzach da się 
wypić kawę, ale po dłuższym czasie mogą męczyć. 
Hotel wymaga natomiast pewnej neutralności, by 
goście czuli się komfortowo. Centrum kongresowe 
i  wnętrza obiektu wymagają nowoczesnego po-
traktowania”.

Do dyspozycji gości będą pokoje hotelowe utrzy-
mane w trzech standardach, wszystkie przestronnie 
urządzone. Sześć apartamentów De Lux wyróżniać 
się będzie ręcznie wykonanymi elementami deko-
racji i  wyjątkowym wyposażeniem: leżąc w  drew-
nianej wannie, goście będą mogli przez okno po-
dziwiać góry. A być może i snuć refleksje na temat 
przeszłości wpisanej w  przyszłość Hotelu Bania. 

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska
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Ośrodek BACHLEDKA Ski & Sun, wkomponowany 
w  przepiękne otoczenie Magury Spiskiej, znajduje 
się w odległości zaledwie około 10 minut jazdy sa-
mochodem od granicy polsko-słowackiej. Oferuje 
niesamowite widoki na panoramę Tatr Bielskich, 
a  możliwość jeżdżenia na nartach w  trzech doli-
nach, skierowanych w  różne strony świata (Ba-
chledowa Dolina, Jeziersko i Mała Frankowa) czyni 
z  niego wyjątkowe miejsce w  skali całego kraju. 
Jako pierwsza słowacka stacja dołączył do progra-
mu wspólnego karnetu Tatry Super Ski, z  którego 
goście mogą korzystać także na trasach w ośrod-
kach narciarskich w Polsce. 

BACHLEDKA Ski & Sun oferuje trasy do narciar-
stwa biegowego na grzbiecie Magury, o łącznej dłu-
gości 20 kilometrów, możliwość wieczornej jazdy na 
stokach, wypożyczenia sprzętu zimowego, szkoleń 
narciarskich czy korzystania z  bezpłatnego busa. 
Głodnych i  spragnionych zapraszają usytuowane 
bezpośrednio przy stokach obiekty gastronomiczne, 
oferujące smaczne posiłki i napoje.

BACHLEDKA Ski & Sun to nie tylko ośrodek zi-
mowy – w miesiącach letnich zmienia się w raj dla 
turystów z  dziećmi i  rowerzystów. Niepowtarzal-
nych wrażeń dostarcza gościom najdłuższy pod 
Tatrami tor bobslejowy, leśne ścieżki edukacyjne 
czy różnorodne gry dla najmłodszych. We wrześniu 
2017 roku otwarto tu Ścieżkę w  Koronach Drzew, 
wznoszącą się z  poziomu ziemi aż na wysokość 
24 metrów. Trasa o łącznej długości 1234 metrów 
prowadzi przez zróżnicowany gatunkowo las. Znaj-
dziemy na niej też kilka przystanków edukacyjnych 
oraz rozrywkowych, gdzie doświadczyć można 
przypływu adrenaliny. Na końcu trasy usytuowana 
jest 32-metrowa wieża widokowa, z której rozciąga 

się wyjątkowa panorama na Tatry, Spisz i Pieniny, 
a na amatorów dodatkowych emocji czeka sucha 
zjeżdżalnia rurowa o długości 67 metrów, która za-
pewnia szybki powrót na ziemię. 

W okolicy ośrodka bogatą ofertę noclegową za-
pewniają różnego rodzaju obiekty – od schronisk 
z ciepłą, rodzinną atmosferą po luksusowe hotele, 
łącznie mogące przyjąć do 5000 gości.

NOWOŚCI NA NADCHODZĄCY SEZON
Oprócz jednego wyciągu krzesełkowego i czterech 
orczykowych, w  tym sezonie zimowym zostanie 
uruchomiona nowa, 10-miejscowa kolej kabinowa, 
która w zaledwie 7 minut komfortowo wywiezie tu-
rystów na szczyt Magury Spiskiej. Budową nowej 
kolei ośrodek rozszerza również swoje przeznacze-
nie i likwiduje bariery ograniczające dostęp osobom 
z niepełnosprawnościami lub rodzinom z dziećmi. 
Od teraz goście poruszający się po ośrodku z wóz-
kiem inwalidzkim czy dziecięcym nie napotkają 
większych utrudnień. 

Inną zasługującą na uwagę nowością jest duży 
budynek powstający na grzbiecie Magury. Znajdą 
się w  nim restauracje z  panoramicznym tarasem 
na 190 miejsc, sklepy z  pamiątkami i  regionalny-
mi specjałami, pokój zabaw i kącik dla dzieci oraz 
pomieszczenia przeznaczone do celów edukacyj-
nych. Interesująca jest jego architektura, która do-
skonale podkreśla piękno otoczenia, jednocześnie 
oferując przestronne i funkcjonalne wnętrze. Nowa 
restauracja otwarta będzie na wiosnę lub latem 
2019 roku.

Więcej informacji na stronach: www.bachledka.sk 
i www.chodnikkorunamistromov.sk.

Artykuł sponsorowany

_NATURA, RELAKS I ATRAKCJE
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_Stworzenie centrum konferencyjnego z praw-
dziwego zdarzenia w kompleksie hotelowym 

to nie lada wyzwanie. Z  jednej strony na uwadze 
trzeba mieć wysokie wymagania stawiane przez 
klientów biznesowych – związane z  logistyką, 
wyposażeniem i  funkcjonalnością – a  z  drugiej 
nie można zapomnieć o komforcie gości obiektu. 
Nowo powstające skrzydło budynku zaprojekto-
wano w taki sposób, by zaspokoić potrzeby każdej 
z  tych grup. Już wkrótce kompleks Bania będzie 
oferował przestrzeń do organizacji wydarzeń dla 
ponad 900 uczestników, dzięki 3,5 tysiąca metrów 

kwadratowych powierzchni konferencyjno-bankie-
towej, która zostanie oddana do użytku jesienią 
2019 roku. Za sprawą rozwiązań technologicznych 
obiekt stanie się unikalny na Podhalu. 

Rozbudowując kompleks, pragniemy zagwaran-
tować jeszcze wyższy standard w części mieszkal-
nej, od tej pory liczącej 260 pokoi i apartamentów, 
oraz możliwość organizowania imprez firmowych 
i  wydarzeń na znacznie większą niż dotąd skalę. 
W dużej mierze inspiracją projektu byli sami klienci 
biznesowi, którzy deklarowali chęć realizacji takich 
wydarzeń w Bani – warunkiem sine qua non pozo-
stawała jednak odpowiednio duża przestrzeń, zdol-
na pomieścić wszystkich gości i zarazem zapewnić 
im najwyższy komfort pracy. 

Do dyspozycji oddamy foyer o powierzchni oko-
ło 700 metrów kwadratowych, które nie tylko po-
zwoli odetchnąć uczestnikom konferencji w czasie 
przerw kawowych, ale także spełni rolę sali wysta-
wienniczej podczas targów. Niewątpliwym atutem 

_CENTRUM 
KONFERENCYJNE
W GÓRALSKIM 
STYLU

Czy można pogodzić energię 
biznesowych wydarzeń 

z urlopowymi marzeniami 
o spokoju? To trudne, ale 

wykonalne. Pod wieloma 
skomplikowanymi warunkami… 

A właściwie jednym, dosyć 
prostym: zastosowane 

rozwiązania muszą być 
najnowocześniejsze z możliwych.

Wojciech Sadowicz|
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nowo powstającego skrzydła jest opcja połączenia 
dwóch sal kongresowych oraz foyer w  bankieto-
we Bania Conference Center – tak zaaranżowana 
przestrzeń pomieści aż 900 osób. Dodajmy do tego 
4 odrębne małe sale, pełniące rolę strefy VIP, gdzie 
z powodzeniem zorganizujemy na przykład kame-
ralne spotkania biznesowe. 

Innymi słowy, dostajemy do użytku centrum konfe-
rencyjne w niczym nieustępujące najnowocześniej-
szym tego typu obiektom w Polsce. A wszystko to 
w kompleksie, który, jak przyznaje odpowiedzialny za 
realizację inwestycji Wojciech Sadowicz, ze względu 
na swój status rządzi się zupełnie innymi prawami. 
„Nasz projekt jest innowacyjny z tego względu, że do 
warunków hotelowych dostosowujemy możliwości, 
które zapewniają centra kongresowe, pozbawione 
rozmaitych ograniczeń, wynikających z pierwotnego 
przeznaczenia. Staraliśmy się przełamać tę barierę 
i zrealizować naszą wizję” – podsumowuje.

Zastosowane rozwiązania zaprojektowano z my-
ślą o  maksymalnej funkcjonalności, połączonej 
z prostotą obsługi. Nie oznacza to kompromisu ja-
kościowego, ale wpisuje się w cechujący pionierów 
trend minimalizmu. Wojciech Sadowicz opisuje 

sposób zarządzania wszystkimi kluczowymi para-
metrami technicznymi, takimi jak oświetlenie, na-
głośnienie, położenie ekranu: „Użytkownik wybierze 
je za pomocą klawiatury z  inteligentną aplikacją . 
Dążymy do maksymalnego uproszczenia, zatem 
cały system obsługi zostanie sprowadzony do włą-
czanych samodzielnie programów. Oczywiście nie 
pozostawimy gości bez fachowego wsparcia – nad 
wszystkim będzie czuwał technik kontrolujący roz-
budowany panel sterowania. Natomiast każdy użyt-
kownik sali szybko przestawi wybrany parametr. 
Takie rozwiązanie zdaje egzamin w  największych 
obiektach i podczas wydarzeń na skalę, w którą ce-
lujemy”. Co najważniejsze, wdrożone technologie 
zapewnią komfort nie tylko uczestnikom wydarzeń 
w części biznesowej – gdzie dzięki swobodnej aran-
żacji i najwyższej klasy nagłośnieniu będą odbywać 
się także imprezy i koncerty. Akustycy zadbali o to, 
by dźwięk nie przedostawał się na zewnątrz, dzięki 
czemu istnienie centrum konferencyjnego nie wpły-
nie na jakość wypoczynku pozostałych gości hote-
lowych.

Opracował: Bartek Pasiowiec
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_Po nocy spędzonej w hotelu często możemy 
zauważyć, że jesteśmy bardziej wypoczęci, 

niż gdy śpimy we własnym łóżku. Skąd to odczucie? 
Najważniejszym celem istnienia tego typu obiek-

tów jest zapewnienie gościom noclegu, więc duży 
nacisk kładziony jest na jakość materacy w hotelo-
wych łóżkach. Projektanci dbają nie tylko o ich wy-
gląd, ale przede wszystkim o to, by gwarantowały 
najwyższy komfort snu. Tymczasem w wielu do-
mach materace nie są dopasowane do potrzeb ich 
właścicieli. Często śpimy na meblach, które z  za-
łożenia przeznaczone są do użytkowania w pozy-
cji siedzącej, jak sofy, narożniki czy wersalki. Tego 
rodzaju rozwiązania sprawdzą się w wyjątkowych 
sytuacjach, jednak nie zapewniają odpowiedniego 
wypoczynku, gdy korzystamy z nich co noc.

Sen jest jedną z  podstawowych funkcji organi-
zmu, która bezpośrednio wpływa na nasze zdro-
wie. Poświęcamy mu prawie 1/3 życia – dlaczego 
zatem tak mało uwagi zwracamy na jego jakość? 
Właściwy sen to nie tylko odpowiednia liczba prze-
spanych godzin. Ważna jest również efektywność, 
która pozwala odpowiednio zregenerować ciało 
i  umysł. Źle dobrany materac może sprawić, że 
w najlepszym wypadku nie będziemy wyspani. Ale 
poważniejszymi skutkami są także bóle pleców, 
drętwienie ciała, a  nawet niedokrwienie. Dlatego, 
jako producent, pragniemy uświadamiać klientom, 
że właściwy wybór tego elementu wyposażenia sy-

pialni to inwestycja nie tylko w jej dizajn, ale przede 
wszystkim w  zdrowie. Naprawdę warto zadbać 
o komfortowy i, co najważniejsze, bezpieczny sen. 

Jak zatem wybrać najwłaściwszy model? Ma-
jąc na względzie, że materac jest zakupem na lata, 
a  jego wybór będzie miał bezpośredni wpływ na 
nasze samopoczucie, powinniśmy tej kwestii po-
święcić adekwatną ilość czasu. Najlepszym roz-
wiązaniem będzie wypróbowanie produktów znaj-
dujących się na ekspozycji w salonie partnerskim. 
Ta opcja pozwoli skonfrontować nasze przyzwy-
czajenia i upodobania z odczuciami, jakie pojawią 
się, gdy ułożymy się na testowanym modelu. Odpo-
wiednio przeszkoleni sprzedawcy z pewnością pod-
powiedzą, na co należy zwracać szczególną uwagę, 
by idealnie dopasować produkt do naszych potrzeb. 

Kluczowe elementy, których oceną musimy się 
kierować, to twardość (zależna od wzrostu i wagi), 
elastyczność punktowa, wypełnienie – skład po-
szczególnych komponentów zastosowanych we 
wnętrzu – oraz rodzaj pokrowca. Najważniejszym 
zadaniem, jakie musi spełniać materac, jest odpo-
wiednie podparcie kręgosłupa. W tym celu powinien 
jednocześnie wspierać i  odciążać poszczególne 
jego partie, by dokładnie dopasowywać się do natu-
ralnych krzywizn fizjologicznych ciała. Tak dobrany 
model zagwarantuje nam relaksujący i  bezpiecz-
ny dla zdrowia sen, a dzięki swoim właściwościom 
wspomaga leczenie trapiących nas dolegliwości. 
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O tym, jak nie zagubić się w tłumie 
blisko 80 tysięcy naśladowców Elvisa, 

a także w jaki sposób zabrać publiczność 
w magiczną podróż do złotego okresu 
muzyki lat 60., opowiada polski ELVIS, 
czyli PIOTR SKOWROŃSKI, wokalista 

zespołu The King’s Friends

_KRÓL 
 WIECZNIE 
 ŻYWY
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_Skąd pomysł, by stać się Elvisem? To może nie-
zbyt oryginalne rozpoczęcie rozmowy w sy tuacji, 
gdy Presley jest niekwestionowanym liderem pod 
względem liczby naśladowców… Ale trzymajmy 
się chronologii: jak to się zaczęło?  
Historia ta pochodzi jeszcze z  czasów dzieciństwa. 
Pamiętam, że na pierwszą komunię dostałem adapter 
i płytę Shakin’ Stevensa. I to od niej zaczęła się moja 
miłość do rock’n’rolla. Po kilku latach, dowiedziałem 
się, że Shakin’ w 1979 roku wygrał casting  do roli Elvisa 
w londyńskim musicalu, wtedy zacząłem szukać infor-
macji, kim właściwie jest Elvis. Gdy znalazłem i posłu-
chałem jego muzyki, przepadłem na dobre.  

_Można stwierdzić, że Elvis jest nie tylko ikoną popkul-
tury, ale też bezkonkurencyjnym źródłem inspiracji dla 
sobowtórów. Jak żyć w takim tłumie, Królu?   
To ciekawe, jak ogromną siłę oddziaływania musiał 
mieć ten człowiek, że ponad 40 lat po jego śmierci tak 
wiele osób wciąż kocha tę muzykę. Według szacun-
kowych danych w  samych Stanach Zjednoczonych 
żyje ponad 80 tysięcy ludzi, którzy zajmują się śpie-
waniem utworów Presleya. A  skoro oni mają zaję-
cie, to znaczy, że zapotrzebowanie na kontakt z jego 
twórczością musi być ogromne.  

Niestety w Polsce kwestia ta wygląda trochę ina-
czej – Elvis nie jest aż tak popularny, za to kojarzy-
my go głównie z  ogranymi do granic możliwości 
dwoma, trzema piosenkami, które można czasem 
usłyszeć w radiu lub w kiepskim wykonaniu naśla-
dowców. Nie doświadczam więc na co dzień życia 
w tłumie  -. Mam natomiast bardzo dobry kontakt 
z kilkoma naśladowcami w Polsce i za granicą. Cenię 
sobie możliwość wymiany doświadczeń – czasem 
coś podpowiem, a  czasem skorzystam z  porady. 
Staram się wynajdować osoby, z którymi łączy mnie 

miłość do muzyki i  którym zależy na najwyższym 
poziomie występów, bez uciekania się do gwiazdo-
rzenia na scenie i okazywania zawiści poza nią...

_Presley dysponował fenomenalną skalą głosu. 
Co ciekawe, niemal dokładnie taką samą jak John 
Lennon – ponad 4 oktawy z zakresu od B1 do A5… 
Czy trudno dorównać oryginałowi?
Ha, ha! Elvis rzeczywiście miał niesamowity głos, 
dzięki któremu mógł zaśpiewać w  zasadzie każdą 
piosenkę. Przypomnę, że w ciągu swojego życia na-
grał ponad 740 utworów. 

Przypuszczam, że każdy z „Elvisów” na swój spo-
sób stara się zmierzyć z tym wyzwaniem -. Wybie-
ramy takie piosenki, które najlepiej pasują do naszej 
barwy i naturalnych możliwości. Wśród kilkuset po-
znanych przeze mnie naśladowców z całego świata, 
może tylko dwóch podejrzewałbym o to, że są w sta-
nie zaśpiewać wszystkie jego utwory.

Jednak największym wyzwaniem nie jest rozpię-
tość głosu króla rock’n’rolla, a  jego nieprawdopo-
dobna umiejętność wyrażania emocji – znam osoby, 
które nie rozumiejąc angielskich słów piosenki Bridge 
over troubled water, wzruszyły się, gdy słuchały jej 
w wykonaniu Presleya. 

_Twoja sylwetka jednoznacznie sugeruje, że je-
steś „wczesnym Elvisem”. Specyficzna dieta za 
oceanem sprawia jednak, że w  Stanach nie bra-
kuje sobowtórów Króla z  okresu, gdy stawał się 
już lekko otyły. Nie sądzisz, że ludzie ci utrwalają 
kiczowaty wizerunek Presleya?  
To prawda, dlatego wraz z  moim zespołem The 
King’s Friends wkładamy ogromną ilość pracy w wi-
zualną oraz muzyczną stronę naszych koncertów. 
Dotyczy to zarówno choreografii, jak i różnych mo-
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mentów, które mają przyciągnąć uwagę i  zachęcić 
do wspólnej zabawy. Istotne jest również nieustanne 
doskonalenie wizerunku. Bardzo mi zależy, żeby to, 
co robię na scenie, było jak najbliższe takiemu Elvi-
sowi, jakiego lubię najbardziej. Mam na myśli okres 
od 1969 do 1972 roku, czyli czasy, gdy Presley był 
szczupły, imponował kondycją, sprawnością fizycz-
ną i żartował z publicznością. Wtedy jego koncerty 
były wspaniałym widowiskiem.

Niestety, jest tak, jak mówisz – wśród armii na-
śladowców znaleźć można ogromną liczbę osób, 
które, mam wrażenie, nigdy nie powinny wcielać się 

w  postać Elvisa. Sytuacja w  Stanach Zjednoczo-
nych martwi mnie mniej niż w Polsce. W naszym 
kraju też nie brakuje osób, którym wydaje się, że 
sprawę załatwia zakup stroju za 100 zł, który wy-
gląda jak firanka z cekinami, czy też peruki za ko-
lejne 20 zł i doklejenie sobie baczków z czarnej wy-
kładziny. Być może dlatego czasem spotykamy się 
z reakcjami: „Elvis? Nie, dziękujemy, widzieliśmy już 
jednego i  naprawdę nie mamy ochoty na więcej”. 
To właśnie działalność niektórych naśladowców 
była dla mnie jednym z głównych motywów, żeby 
zacząć śpiewać. Chciałem pokazać, że tę muzykę 
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można wykonać z klasą oraz w taki sposób, żeby 
osoby między 2. i 120. rokiem życia dobrze się przy 
niej bawiły.

_„Ten pan wygląda jak X-Men” – tak skomplemen-
tował cię jakiś 5-latek… No cóż, każde pokolenie 
ma swoich idoli, ale czy paradoksalnie dziecko nie 
miało racji? Wszak chodzi o przerysowanego, ame-
rykańskiego bohatera. Czy taki komiksowy wizeru-
nek Presleya nie jest jego najmocniejszą stroną??
Oczywiście, jest w  tym sporo racji co najmniej 
z  dwóch powodów. Zacznijmy od tego, który jest 
mi bliższy. Wizerunek Elvisa w  znacznym stopniu 
bazował na jego ulubionej postaci z  dzieciństwa 
pochodzącej z komiksów – Kapitana Marvela, bo-
hatera z  czarnymi, zaczesanymi do tyłu włosami  
i  charakterystyczną błyskawicą na piersi. Fryzura 
Presleya z lat 50. łudząco przypomina tę wymyślo-
ną przez Marvela, a błyskawica znalazła się na logo 
TCB Band [zespół Elvisa Presleya – przyp. red.]. 

Drugim powodem jest fakt, że Elvis stał się iko-
ną popkultury i trudno znaleźć amerykańską bajkę 
czy serial, w których nie pojawia się nawiązanie do 
króla rock’n’rolla. Dzieci, które obecnie interesują 
się superbohaterami, widzą postacie w dużej mie-
rze oparte na wizerunku Elvisa. Co ciekawe, wspo-
mniany X-Men jest produkcją firmy Marvel. W skład 

tej grupy bohaterów wchodził Wolverine, więc trud-
no się dziwić, że dzieci gdy widzą baczki i zaczesa-
ne do tyłu włosy – oraz efekt odrobiny pracy nad 
sylwetką - – mają takie właśnie skojarzenia.

Wizerunek jest mocną stroną, bo decyduje o nie-
powtarzalnej rozpoznawalności. Jednocześnie, jak 
już wspomniałem, bardzo łatwo go wykoślawić, 
więc w  tym sensie może to być przekleństwem 
Elvisa. Uważam jednak, że najmocniejszą stroną 
Presleya jest muzyka. Tych, którzy go kochają, nie 
pociągają pięknie uczesane włosy lub cekiny, ale to,  
jak śpiewał i jak wyrażał siebie w muzyce.

_Czy w młodym pokoleniu Król jest nadal żywy?
Zdecydowanie tak. Spotykamy wiele osób – po 
występach lub wirtualnie, na przykład na Facebo-
oku – które opowiadają nam o  Elvisie, o  tym, jak 
poznały jego muzykę. Z dumą stwierdzam, że jest 
sporo fanów, którzy po naszych występach piszą, 
że dzięki nam odkryli muzykę Presleya, kupili pły-
ty, poznali twórczość… Czasem też zwracają się 
z prośbą o poradę, od czego zacząć słuchanie jego 
muzyki – bardzo lubię odpisywać na takie listy.

_Uczciwe wcielenie się w  postać Elvisa wymaga 
dużego zaangażowania – odpowiednie stroje, ak-
cesoria, makijaż… Jak to wygląda?
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Zacznijmy od tego, że dla mnie „uczciwe” wciele-
nie oznacza absolutnie maksimum tego, co mogę 
zrobić: czasowo i finansowo. Dlatego stroje zama-
wiam w USA, w firmie, w której nadal pracują oso-
by szyjące ubrania dla Elvisa. Gdy kupiłem gitarę 
nawiązującą do koncertu z  1968 roku, przez kilka 
miesięcy szukałem w  Internecie paska, żeby był 
identyczny z tym, jaki miał Elvis. Oprócz tego trzeba 
pracować nad swoim głosem, sylwetką i wizerun-
kiem. Staram się wraz z całym zespołem analizo-
wać nagrania oraz zdjęcia z naszych występów i na 
bieżąco poprawiać to, co można zrobić lepiej. Przy 
takim podejściu koszty, zarówno te finansowe, jak 
i czasowe, są bardzo duże. Jednak z ogromną ra-
dością je ponoszę,, bo zwyczajnie lubię to, co robię.  

_Czy zostałeś w  jakiś sposób doceniony w  mię-
dzynarodowej „społeczności” Elvisów?
Największym do tej pory osiągnięciem jest finał 
Mistrzostw Europy w  Blackpool w  Wielkiej Bry-
tanii, gdzie znalazłem się w  siódemce najlep-
szych odtwórców Elvisa na Starym Kontynencie.  
Poza tym regularnie dostaję zaproszenia z  wielu 
krajów, w których organizowane są festiwale upa-
miętniające Elvisa. Mogę zdradzić, że w przyszłym 
roku skorzystam z  jednego z  nich. Natomiast 
w Polsce trzykrotnie zdobyliśmy tytuł najlepszego 

sobowtóra Elvisa Presleya.

_Wizerunek sceniczny Presleya wymaga pewnej 
dawki seksapilu. Elvis był przecież niekwestiono-
wanym symbolem seksu. To chyba jeden z przy-
jemniejszych aspektów naśladowania Króla?
Myślę, że seksapil jest czymś wrodzonym.. Są oso-
by, które wychodzą na scenę i od razu wiadomo, że 
przyciągają uwagę, widać, że budzą zainteresowa-
nie. Są i takie, które zwyczajnie tego nie posiadają. 
Elvis zdecydowanie to miał, a  jak to jest ze mną, 
trzeba, jak sądzę, zapytać osób, które przychodzą 
na nasze występy.

Co do przyjemnych aspektów… Cały nasz kon-
cert jest widowiskiem, w  trakcie którego chcemy 
zabrać widzów w swego rodzaju magiczną podróż, 
żeby na chwilę przenieśli się do sali balowej hote-
lu Hilton w Las Vegas. Aby mogło się to udać, cały 
zespół musi perfekcyjnie odegrać swoje kwestie, 
moim zadaniem jest wcielenie się w  postać Elvi-
sa, ale  publiczność ma również swoją rolę. Gdy 
ludzie wstają, klaszczą, skandują, zaczynają tań-
czyć, przychodzą po apaszki, kiedy proszą o  bis 
lub gdy słychać piski damskiej części publiczności, 
doświadczamy ogromnej satysfakcji. Dzięki temu 
spektakl jest kompletny, a my mamy poczucie, że  
po raz kolejny zrobiliśmy coś niezwykłego.
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_Oglądając twoje występy na żywo, można od-
nieść wrażenie, że masz tak samo świetny kontakt  
z publicznością jak Presley. Czy jesteś urodzonym 
„scenicznym zwierzęciem”?
Moim marzeniem było zostać aktorem teatralnym. 
W szkole średniej z przyjacielem mieliśmy swój ka-
baret, a od kiedy pamiętam, uwielbiałem stać przed 
mikrofonem czy kamerą. Więc muszę przyznać, że 
scena jest miejscem, gdzie czuję się najlepiej.

_A jak wygląda i żyje polski Elvis na co dzień?
Myślę, że bardzo podobnie jak wielu polskich mu-
zyków – mamy próby, planujemy nowe utwory. In-
ternet stwarza ogromne możliwości, ale prowadze-
nie fanpage’a  na Facebooku i  strony internetowej 
zabiera też sporo czasu – przy okazji zapraszam 
do odwiedzenia strony www.elvisKing.com. Sam 
zajmuję się robieniem grafiki, montażem filmów 
z występów,  dodatkowo rozglądam się za nowymi 
zleceniami, a co za tym idzie, piszę e-maile i ogło-
szenia w katalogach branżowych. 

A jak wyglądam na co dzień? Podobnie jak na kon-
certach – włosy są moje, baczki i oczy też, tyle tylko, 
że nie chodzę w białym stroju -. Lubię jednak wize-
runek Elvisa i w prywatnym życiu również staram się 
odrobinę nawiązać do niego ubiorem.

_Co sądzisz o  końcowym okresie twórczości 
Presleya? 
Pod koniec kariery Elvis był już mocno wyniszczony 

nałogiem lekomanii. Ilość środków, jakie codzien-
nie przyjmował, odwyków i detoksykacji, na których 
próbował się leczyć, sprawiły, że fizycznie zupełnie 
nie przypominał tej osoby, jaką był jeszcze 6 lat 
wcześniej. Mimo to głos nie zawiódł go do samego 
końca, mam nawet wrażenie, że pod koniec życia 
jego brzmienie było jeszcze mocniejsze. Zachę-
cam do posłuchania koncertu z  1977 roku – jest 
na YouTube – lub przynajmniej  piosenek takich jak 
Hurt czy Unchained Melody. Szkoda, że gwiazda 
Elvisa zgasła tak szybko i w taki sposób. 

_Memphis czy Nashville to dla większości egzo-
tyczne, dosyć odległe miejsca. Ale dobra wiado-
mość jest taka, że aby poczuć klimat wspaniałej 
muzyki lat 50. i 60., wystarczy wybrać się na jeden  
z twoich koncertów, na przykład do Białki Tatrzań-
skiej… Jak często bywasz w Bani?
Do Memphis też warto pojechać -. Ale oczywiście 
zapraszamy również na nasze koncerty – gramy 
ich całkiem sporo, więc każdy znajdzie pasujący 
termin. W  Białce Tatrzańskiej bywamy regularnie 
w sezonie letnim i mam nadzieję, że w 2019 roku 
zespół The King’s Friends również będzie miał 
okazję zagrać dla niezrównanej publiczności pod 
górami. Dla mnie osobiście te wyjazdy są bardzo 
emocjonalne, bo pochodzę z  gór i  bardzo tęsknię 
za ich widokiem.

Rozmawiał: Piotr Gruszkowski
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Co dawniej na Podhalu jadano w chałupach i go-
spodach? I co z tamtych czasów można odnaleźć 
w karcie Hotelu Bania?
Warto pamiętać, że kuchnia Podhala, czy też szerzej 
– góralska – powstawała w  trudnych warunkach 
materialnych i  klimatycznych. Obecnie jest prak-
tycznie całkowicie zapomniana, a  właściwie tylko 
nazwy niektórych potraw nawiązują do historii. Do 
dań kuchni podhalańskiej zaliczało się wszystko, 
co w ubogich gospodarstwach wytwarzano, a cze-
go nie udało się sprzedać. Podstawą diety były 
ziemniaki, czyli po góralsku grule, kapusta – raczej 

kiszona, mąka jęczmienna, owsiana, rzadziej kuku-
rydziana. Z  nabiału stosowano głównie serwatkę, 
maślankę i żyntycę. Mleko, masło i oscypki – czyli 
wszystko, co można było sprzedać – u górali jadało 
się od święta. Na Podhalu chleba praktycznie nie 
wypiekano, zastępowały go moskole i bryjki z mąki 
owsianej lub sporadycznie z kukurydzianej.

Czy kulinarna ciągłość historyczna jest ważna? 
A może to tylko utrapienie dla kucharza? 
W daniach, które serwujemy, jak najbardziej wyko-
rzystuję elementy historycznej kuchni góralskiej, 

O autentycznych góralskich 
inspiracjach i „historyczności” 

podhalańskiego jadła we 
współczesnej kuchni Hotelu Bania 

opowiada jej szef,  
PIOTR CHLEBDA.  _S
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jednak muszę przyznać, że dzisiaj potrawy zna-
cząco odbiegają od swych pierwowzorów. Daw-
ne przepisy stanowią dla mnie bazę do tworzenia 
nowych propozycji. Staram się też korzystać z jak 
największej liczby produktów, które niegdyś były 
uznawane za podstawowe w codziennym życiu. 

Goście restauracji często pytają o  tradycyjne 
smaki lub potrawy, których jest u nas sporo. Rządzi 
oczywiście kwaśnica – w żadnym z menu nie może 
jej zabraknąć. Jednak różnica między tą dawną 
a  dzisiejszą jest ogromna. Kiedyś kwaśnica była 
bardzo kwaśną zupą z kiszonej kapusty, z ziemnia-
kami, gotowaną na skwarkach lub skórce słoniny. 
Natomiast zupę podobną do przyrządzanej współ-
cześnie warzono tylko kilka razy w roku, głównie ze 
względu na to, że mięso uznawane było za rarytas. 
Górale nie mieli też dostępu do przypraw, których 
dzisiaj używamy w kuchni.

Goście restauracji cenią sobie tradycyjne smaki 
Podhala?
Staram się maksymalnie czerpać z tutejszych „da-
rów natury”, są więc sery, jagnięcina, owoce lasu, 
zioła i pstrągi. Jednak naszego menu nie możemy 
nazwać typowo góralskim, bowiem w karcie znaj-

dują się również propozycje kuchni staropolskiej 
i  europejskiej, z  wieloma nowoczesnymi akcenta-
mi. Priorytetem pozostaje to, aby smak „starego 
Podhala” można było odnaleźć w większości dań. 

Czy pory roku łatwo rozpoznać po kolorach na ta-
lerzu?
Oczywiście. Nie zapominamy o menu sezonowym, 
które dotyczy około 5–6 pozycji w karcie. Dania te 
oparte są przede wszystkim na produktach dostęp-
nych w określonych porach roku.

Wspomniał pan o kwaśnicy, która stała się ikoną 
podhalańskiej kuchni, ale z  pewnością niektóre 
dania odeszły już w  zapomnienie. Co jest warte 
powtórnego odkrycia?
Kwaśnica króluje do dziś dnia, jednak w dawnych 
czasach równie popularną zupą była „cosnianka”, 
o której mało kto pamięta. Składała się z gruli, czo-
snku, cebuli, mięty i  topionych skwarków. Doda-
wano do niej też inne zioła, które nadal rosną na 
górskich halach. W  późniejszych czasach została 
wyparta przez rosół podawany z grulami.

Rozmawiał: Piotr Gruszkowski
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_W Górskiej Krainie tupot małych nóg i  rado-
sny śmiech słychać przez cały rok, rzecz 

jasna z  większym natężeniem w  okresie wakacji 
i  ferii zimowych. Dzieciaki pod opieką animatorów 
przeżywają tu twórcze przygody i doświadczają no-
wych wrażeń związanych z zabawą i sportem. 

Tematyczne zajęcia są rozpisane na każdy dzień 
tygodnia. W sielskie poniedziałki dzieci wraz z  ro-
dzicami korzystają ze spa i  sauny, własnoręcznie 
robiąc sole do kąpieli i mydełka. W kulinarne wtorki 
dzień wypełniony jest aktywnościami w kuchni. Noc 
kinowa z  bajkami do godziny 23 wyciąga je z  łó-
żek w piątki. Soboty zarezerwowane są na piknik. 
W cudnej scenerii z widokiem na Tatry mali goście 
biorą udział w „zabawach naszych rodziców”. Każ-
dy wypełniony atrakcjami dzień kończy się w pięknej 
sali kinowej na wspólnym oglądaniu bajki... Z nieod-
łącznym w takich sytuacjach popcornem i lemonia-
dą. Wyjątkiem są niedziele. Wtedy na finał festiwalu 
animacji można w hotelowym lobby lub - w sezonie 
letnim - na plenerowej Scenie Kultury, posłuchać 
koncertów. Bohaterami wieczoru są mali i  dorośli 
uczestnicy, którzy pod batutą Beaty Beti Bełtowskiej 
zmieniają Górską Krainę w  rozśpiewaną estradę. 
Gościem specjalnym poprzednim sezonie letnim 
była gwiazda piosenki dziecięcej, Majka Jeżowska. 
„Atrakcje w Górskiej Krainie co roku wyglądają nieco 
inaczej, ale kilka z nich znajduje się na liście obowiąz-
kowej. Nasi klienci nie wyobrażają sobie pobytów 

_GÓRSKA KRAINA 
I OGRÓD ZABAW
ŚWIATY DLA 
NAJMŁODSZYCH

Górska Kraina – plac zabaw 
dla dzieci pod dachem hotelu 
– i plenerowy Ogród Zabaw to 
przestrzeń dla najmłodszych 
gości Hotelu Bania. Każdego 

dnia pomiędzy godziną 10 a 18 
wyczarowywane są tu światy, 

które fascynują dzieciaki, 
a czasem nawet ich rodziców. 

Justyna Twardosz 
kierownik recepcji

|
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w Hotelu Bania bez kina, sauny i kulinariów. Tu zmian 
nie będzie” – zapewnia Justyna Twardosz, kierownik 
recepcji i koordynatorka animacji. 

Nowością w Górskiej Krainie jest Akademia Ma-
łego Kucharza, czyli zajęcia dla adeptów sztuki ku-
linarnej, organizowane od poniedziałku do piątku. 
Pod okiem szefa kuchni dzieciaki przygotowują 
pizze, muffinki i pierogi. Po takich warsztatach wy-
jeżdżają z  Hotelu Bania z  przepisem kulinarnym 
i dyplomem.

Najważniejsze, że w Górskiej Krainie nie obowią-
zują schematy, nie ma też czasu na nudę: „Pomię-
dzy zajęciami, jeśli jest taka potrzeba, animatorki 
proponują spontaniczne działania, choćby malo-

wanie na sztalugach. Wydawałoby się, że to mała 
rzecz, a  spotkała się z  ogromnym zainteresowa-
niem. Musieliśmy kupić więcej sztalug” – dopowia-
da koordynatorka Górskiej Krainy. Nie ukrywa, że 
z animacji cieszą się i dzieci, i ich rodzice: „Dorośli 
mogą spokojnie zaplanować wyjście na narty czy 
do klubu, wiedząc, że ich pociechy są bezpieczne 
i świetnie się bawią. 

Nic dziwnego, że Hotel Bania uważany jest za 
miejsce wyjątkowo przyjazne rodzinom z dziećmi. 
Codzienne zajęcia, specjalne menu i udogodnienia 
dla najmłodszych gości tutaj są standardem.

Opracowała: Małgorzata Potoczak-Pełczyńska
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_PANORAMA 
Z KOTELNICY
Z WŁASNĄ SIŁĄ 
PRZYCIĄGANIA
Każdy pogodny, słoneczny dzień w Białce Tatrzańskiej wymaga swoistego 

rytuału. Bez względu na to, co robimy – jemy śniadanie, jeździmy 
na nartach czy leżymy w basenie – jak igła w busoli ustawiamy się 

w jednym kierunku. To nic, że kark boli, że najlepsze miejsca są już zajęte… 
Od poszarpanego górskimi  szczytami horyzontu nie sposób odwrócić 

wzroku. Nie traćmy  więc czasu na poszukiwanie optymalnego punktu do 
obserwacji  – wyjątkowa panorama roztacza się ze szczytu Kotelnicy. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
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MAGURA SPISKA
1  Rzepisko

TATRY BIELSKIE
2  Jatki
3  Płaczliwa Skała
4  Hawrań
5  Nowy Wierch

SŁOWACKIE TATRY WYSOKIE
6  Kieżmarski Szczyt
7  Łomnica
8  Durny Szczyt

9  Baranie Rogi
10  Śnieżny Szczyt
11  Lodowy Szczyt
12  Ostry Szczyt
13  Wielki Jaworowy Szczyt 
14  Mały Jaworowy Szczyt
15  Szeroka Jaworzyńska
16  Gerlach
17  Batyżowiecki Szczyt
18  Kaczy Szczyt
19  Kończysta
20  Ganek
21  Wysoka

POLSKIE TATRY WYSOKIE
22  Rysy
23  Wołowy Grzbiet
24  Mięguszowiecki Szczyt Czarny
25  Skrajny Wołoszyn 
26  Pośredni Wołoszyn 
27  Wielki Wołoszyn
28  Wielka Koszysta
29  Buczynowe Turnie
30  Granaty 
31  Kozi Wierch
32   Żółta Turnia

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32
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Linia Techno 
Garden
Linia Techno Garden urzeka łagodnymi, zimo-
wymi odcieniami – różem, błękitem, srebrem 
i bielą – kontrastującymi z czernią i ziemistym 
brązem. Tweedowe desenie zdobią jedno- i wie-
lokolorowe kurtki. Laserowo wycinane detale 
na szlufkach, misterne wykończone kieszenie 
i zamki z wodoodporną powłoką są niezwykle 
funkcjonalne i świetnie sprawdzają się na stoku.

_kurtka 
  Sportalm Blanche

_kurtka 
  Sportalm Maelys

_bluza 
  Sportalm Mara

_czapka 
  Sportalm Joelle

_spodnie 
  Sportalm Donia

_spodnie 
  Sportalm Donia

Firma Sportalm zapoczątkowała połączenie alpejskiego stylu 
z międzynarodową modą. Jedną z największych zalet jej produktów  

jest dbałość o szczegóły. To one dodają wyjątkowego charakteru,  
który klienci tak bardzo sobie cenią. 

Oto linie modowe w kolekcji Sportalm na zimę 2018/2019.
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Linia Exotic Bomb
Linia Exotic Bomb przenosi klientów odzieży Sportalm w ekscytujący, egzotyczny 
świat. Nietuzinkowe fasony z nadrukami w kwiatowe wzory, rajskie ptaki i z de-
seniem imitującym krokodylą skórę z  pewnością przyciągną na stoku niejedno 
spojrzenie. Elementy wzorzyste można łączyć z  jednolitymi, aby zrównoważyć 
dziką mieszankę kolorów. Kontrastujące paski i laserowo wycinane wstążki z logo 
Sportalm dopełniają niepowtarzalnego stylu kolekcji i dodają jej charakterystycz-
nego, sportowego sznytu, natomiast wyjątkowe detale w postaci aplikacji z kamie-
ni i kryształów sprawiają, że nie sposób odwrócić od nich wzrok.
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_kurtka 
  Sportalm Bomb

_gogle 
  POC

_kurtka 
  Sportalm Exotic

_spodnie 
  Sportalm Field EB
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Salon Sportowy Butik w Hotelu Bania****
www.SportowyButik.pl :: Tel.: +48 793 477 533

Linia 
Welcome  
To The Jungle
Linia Welcome To The Jungle, luźno inspirowana utworem Emiliany Torríni My 
heart is beating like a jungle drum, to kwintesencja dzikości: egzotyczne zwierzę-
ta, tropikalne wzory i bujna zieleń mają zmienić stok narciarski w rajską dżun-
glę. Wzory roślinne, zwierzęce i  kamuflażowe stanowią dominujący motyw na 
całej powierzchni kurtek i spodni narciarskich, albo pokrywają dodające dynamiki 
kontrastowe paski. Zastosowane materiały są wysoce funkcjonalne i odporne na 
wodę, a kroje nie pozwalają na kompromisy pod względem komfortu.

Z najnowszą kolekcją marki Sportalm zapoznasz się 
w Sportowym Butiku Hotelu Bania 
(poziom 0, przy Lobby Barze) / SportowyButik.pl 

_spodnie 
  Sportalm Flycatcher

_kurtka 
  Sportalm Dazzle

_gogle 
  Oakley

_kurtka 
  Sportalm Holly

_spodnie 
  Sportalm SNOW RR

_spodnie 
  Sportalm Team Druck JF

_bluza 
  Sportalm Monkey

_czapka 
  Sportalm Hugs



8 3 ―

Linia 
Rebel Riders
Neonowy róż i pomarańcz, w połączeniu z piasko-
wym beżem i  bordo, zajmują centralne miejsce 
w kolekcji Rebel Riders. Detale pokreślone są od-
cieniem zimnego złota, a ozdobione efektownymi, 
wyszukanymi wzorami podszewki kurtek przycią-
gają wzrok tak samo jak materiał wierzchni. Nadru-
ki na modelach narciarskich i polarowych stanowią 
idealny dodatek do jednolitych, neonowych elemen-
tów ubioru. Modele sportowe wyposażone są rów-
nież w praktyczny akcent: odpinane breloczki.

Linia 1953
Kolorowa, jubileuszowa kolekcja z okazji 65-lecia 
działalności firmy Sportalm. Wyróżniającym ją 
motywem jest żywa kolorystyka i  zimowe de-
senie, inspirowane oryginalną fotografią kurortu 
narciarskiego Kitzbühel z lat 70. Wzrok przycią-
gają też personalizujące wygląd naszywki i sym-
bole, które stanowią reinterpretację estetyki re-
tro i przedstawiają typowe scenerie narciarskie 
z  Kitzbühel. Niezaprzeczalnym atutem kolekcji 
jest oryginalne logo Sportalm, zdobiące odzież 
w  postaci naszywanych haftów lub tkanych 
wstążek, a  w  niektórych modelach wykończo-
ne nawet cyrkoniami Swarovskiego. Jednym 
z  najbardziej przyciągających wzrok elemen-
tów kolekcji jest imitujący denim nadruk, który 
– na pierwszy rzut oka – łatwo można pomylić 
z prawdziwym dżinsem.

_kurtka 
  Sportalm Kelly

_kurtka 
  Sportalm Dondai

_kurtka 
  Sportalm Chipa

_spodnie 
  Sportalm Dedora

_spodnie 
  Sportalm Foster

_bluzka 
  Sportalm Talsen

_gogle 
  Oakley
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_NIEOGRANICZONA
WYDAJNOŚĆ
SPORTALM

_kurtka 
  Sportalm Six2

_kurtka 
  Sportalm Odin

Męska linia Snowmads od firmy Sportalm inspi-
rowana jest bohaterami najbardziej spektaku-
larnej trasy zjazdowej świata – Streif. Kolekcję 
wykonano z najwyższej jakości materiałów, które 
szczególnie docenią wymagający narciarze.

_kurtka 
  Sportalm Janus
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_kurtka 
  Sportalm Six2

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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Odważny, ekstrawagancki, nowatorski – Jean-Charles de Ca-
stelbajac (JCC) to artysta mody. W swoich projektach z jednej 
strony sięga po sztukę przez duże S, inspirując się na przykład 
Andym Warholem, a z drugiej po wzornictwo ze świata popkul-
tury – postacie znane z bajek Disneya, z Muppet Show, motywy 
związane z klockami Lego. Urodzony w arystokratycznej rodzi-
nie francuskiej de Castelbajac od lat 70. ubiegłego wieku pozo-
staje jednym z najlepszych projektantów, który potrafi doskona-
le łączyć najnowsze trendy z unikatowym stylem.
 

_SZYK NA STOKU
ROSSIGNOL & JCC

_bluza 
  Hurons Print

_spodnie 
  W Hurons Print

_czapka 
  Yurock

_kurtka 
  Yakima Bomber BG

_sweter 
  Yakima Round Neck

_rękawice 
  W Yurock Leather
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Ubierał wielu niezwykłych artystów, dla których prowokacja 
i  ekstrawagancja są znakami firmowymi, takich jak Madon-
na, Lady Gaga, Mick Jagger, członkowie Daft Punk, Katy Perry, 
Beyoncé czy Rihanna.

Tegoroczna propozycja jest jeszcze bardziej urozmaicona od 
tej z ubiegłego sezonu. Nad wysoką jakością materiałów i ich 
profesjonalnym doborem czuwa oczywiście marka Rossignol. 
W damskiej kolekcji narciarskiej są więc ciepłe swetry, wyko-
nane z  wełny merynosów – za sprawą projektanta idealnie 
podkreślają kobiecą sylwetkę, a dzięki Rossignolowi doskonale 
chronią przed zimnem. Wodoodporne, dobrze izolowane kurtki 
pozwalają wygodnie czuć się na stoku, przyciągając jednocze-
śnie wzrok oryginalnymi deseniami. Utrzymane w stylu popart 
spodnie zaprojektowane zostały tak, by uwypuklić zgrabną syl-
wetkę, ale jednocześnie wytrzymać wszelkie warunki pogodo-
we na trasach zjazdowych. Dopełnieniem stylizacji – narciar-
skiej czy miejskiej – będą kolorowe czapki, piękne rękawiczki 
i inne akcesoria.

Castelbajac potrafi ubrać kobiety. Rossignol wie, jak zapew-
nić im komfort i  bezpieczeństwo na stoku. Niezwykły talent 
i  profesjonalna technologia to połączenie, które gwarantuje 
najlepsze rezultaty.

Z najnowszą kolekcją marki JCC zapoznasz się 
w Sportowym Butiku Hotelu Bania 
(poziom 0, przy Lobby Barze) / SportowyButik.pl

_kurtka 
  Yurock Down

_spodnie 
  Yurock

_spodnie 
  Altirock Soft Suit

_bluzka
  Yakima Tee

_spódniczka  
Mohawak Bg Skirt
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Spotkanie sportu z modą owocuje fuzją idealną – współ-
czesne trendy i stylowe wzory łączą się z rozwiązaniami, 
które wcześniej stosowano tylko w zawodowym sporcie. 
W jesienno-zimowej kolekcji Rossignol do tego połącze-
nia dodał ultranowoczesne technologie i dopasowane, 
ale też niezwykle komfortowe kroje.

Tegoroczna kolekcja marki Rossignol to kompleksowa 
propozycja otwierająca nas na nowe trendy, od ewolucji 
technicznych na stoku do miejskiego stylu życia, z naci-
skiem na stylizację i wielofunkcyjność. Rossignol znów 
łączy światy: zawodowego sportu z międzynarodowym 
stylem metropolii. Co ważne, od tego sezonu wszystkie 
linie marki Rossignol są „fur free”. Oznacza to, że nie zo-
stały w nich użyte futra zwierząt.

Najnowsze kolekcje marki dostępne są w sklepach na 
terenie Hotelu Bania: w Sklepie Sportowym Town oraz 
Sportowym Butiku. Zapraszamy!_K
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Na stoku niezwykle istotny jest komfort cieplny, 
za który w szczególności odpowiada tak zwana 
pierwsza warstwa ubioru, jaką jest bielizna ter-
moaktywna. Prezentujemy najmodniejsze zestawy 
na tegoroczną zimę, wykonane z tkanin i dzianin 
gwarantujących izolację, oddychalność, termo-
regulację, a  także zachowujących właściwości 
hipoalergiczne i antybakteryjne. Niektóre z przed-
stawionych propozycji świetnie sprawdzą się rów-
nież po nartach. 

_CIEPŁO 
I WYGODNIE
BIELIZNA 
TERMOAKTYWNA

XBionic

Odlo

Newland
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Co zrobić, by wyglądać modnie w narciarskim 
kurorcie? Wybierz obuwie, które nie kryje swo-
jego zimowego przeznaczenia, a  jednocześnie 
wyróżnia się niesamowitym dizajnem. Oto kilka 
propozycji śniegowców, sneakersów oraz kla-
sycznych modeli, które idealnie sprawdzą się 
w czasie spacerów po długim dniu na nartach. 

Te i wiele innych modeli znajdziesz w sklepach 
Sportowy Butik oraz Sport Town na terenie 
kompleksu Bania. Serdecznie zapraszamy.

_NAJCIEPLEJSZE
TRENDY TEJ ZIMY!

Moon Boot

Montelliana

Rossignol

Inuikii 

Salon Sportowy Butik w Hotelu Bania****
www.SportowyButik.pl :: Tel.: +48 793 477 533
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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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_TATRY 
 BIELSKIE

INSPIRACJA 
ZA OKNEM
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_W cieszących się popularnością miejscach 
trudno kontemplować górski majestat. Je-

śli do odkrywania krajobrazu potrzebujemy ciszy 
i pewnej dozy intymności, najlepiej będzie z uwagą 
spojrzeć na widok rozciągający się z  okien hotelu 
Bania. Dominującym jego elementem są usytuowa-
ne niemal na wyciągnięcie ręki Tatry Bielskie. 

W całości znajdujące się po słowackiej stronie  pa-
smo górskie nie jest ani tak spektakularne jak Tatry 
Wysokie, ani tak duże jak Tatry Zachodnie – grań Tatr 
Bielskich ma zaledwie 15 km, a tylko 6 procent ich 
terenu stanowią formacje skalne. Ale za to jak nie-
zwykle prezentują się w ciepłym świetle zachodzą-
cego słońca! Emanujące pomarańczowym blaskiem 
wapienne ściany nad intensywnie zielonym pasmem 
regli nasuwają skojarzenia z górami dalekiej Kanady. 
Wydadzą się one trafniejsze, gdy dodamy, że w prze-
ciwieństwie do pozostałego obszaru Tatr ludzi tu jak 
na lekarstwo, łatwiej za to spotkać zwinną kozicę, 
wygrzewającego się na kamieniu świstaka, a bywa, 
że i rozglądającego się za podkurkiem niedźwiedzia, 
któremu lepiej uprzejmie zejść z drogi. 

Jak przystało na miejsce skutecznie broniące swo-
jej dostępnośc Tatry Bielskie w bardzo ograniczonym 
stopniu oferują turystyczne udogodnienia – na ich te-
renie znajduje się tylko jedno schronisko (Schronisko 
pod Szarotką), a zmniejszona przez TANAP w 1978 
roku sieć szlaków ogranicza się obecnie do kilku tras 
prowadzących na przełęcze. Trudno też zorganizo-
wać tu wycieczkę bez konieczności korzystania z lo-
kalnej komunikacji, jednak tę odrobinę dodatkowego 

zaangażowania góry wynagrodzą tym, co mają naj-
lepszego – dzikością i wspaniałością natury. 

PROPOZYCJA WYCIECZKI
Jedziemy samochodem do słowackiej Jaworzyny  
położonej około 4 kilometrów od Łysej Polany. Tam 
parkujemy i autobusem musimy dostać się do miej-
scowości Zdziar (przystanek Zdziar Tatra). To jedyna 
wioska pod samymi Tatrami Słowackimi z zachowa-
ną kulturą i regionalnym budownictwem. 

Z  przystanku autobusowego ruszamy zielonym 
szlakiem, który prowadzi w poprzek pasma Tatr Biel-
skich aż na Szeroką Przełęcz Bielską (1830 m), sta-
nowiącą najwyższy punkt na naszej trasie. Krajobrazy 
wokół są bajeczne – jesteśmy w górach wapiennych, 
przypominających gdzieniegdzie nawet Dolomity. 
Najpiękniej jest tu na wiosnę, gdy kwitną kwiaty, lub 
wczesną, urzekającą kolorami lasów jesienią. 

Dalej idziemy za znakami zielonymi i  w  oko-
ło 40 minut dostajemy się nad Przełęcz pod Kopą 
(1749 m). To ważne topograficznie miejsce oddziela 
Tatry Wysokie od Tatr Bielskich. Widoki z przełęczy 
są imponujące, bo już z  bliska możemy podziwiać 
strzeliste, granitowe turnie Tatr Wysokich z Jagnię-
cym szczytem na pierwszym planie i  otoczeniem 
Zielonego Stawu Kieżmarskiego oraz górującą nad 
nim Łomnicą. Po chwili odpoczynku schodzimy na 
północną stronę grani za znakami niebieskimi, wio-
dącymi Doliną Koperszadów Zadnich do Jaworiny. 
Urokliwa trasa prowadzi łagodnym trawersem po-
nad dnem doliny, odsłaniając nad naszymi głowami 

Nie od dziś wiadomo, że najodpowiedniejszym celem 
tatrzańskiej wycieczki jest Morskie Oko. Wyjątek od tej zasady 
stanowi Giewont czy nawet Świnica, polecane jako zdobyczne 
trofea dla nawykłych do żmudnych podejść. Powszechność tej 

wiedzy ma jednak pewną wadę… Ale o tym poniżej.

_Trasę poleca: Leszek Jaćkiewicz
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widok na najwyższe szczyty Tatr Bielskich: Płaczli-
wą Skałę i Hawrań. Dochodzimy do lasu, a następ-
nie do małej polanki z  ujęciem wody, nad którym 
stoi drewniana, naturalnej wielkości rzeźba niedź-
wiedzia – o zmroku można się wystraszyć! Zejście 
kontynuujemy zielonym szlakiem, koło leśniczówki 

łączącym się z niebieskim, i niebawem wracamy na 
parking w Jaworzynie. 

Czas przejścia: podejście na Szeroką Przełęcz Biel-
ską – około 3,5 godziny i 985 metrów różnicy wznie-
sień. Zejście – około 3 godziny 15 minut. Na całą tra-
sę warto zarezerwować sobie od 7 do 8 godzin.
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_A MOŻE W GORCE?  
  SZLAK DZIESIĘCIU POLAN 

Niełatwo odwrócić się plecami do imponującej panoramy 
Tatr. Strzeliste turnie są głównymi aktorami na białczańskiej 

scenie, warto jednak choćby na chwilę dać wytchnienie 
zmysłom, spoglądając w przeciwną stronę, gdzie horyzont 

wieńczy łagodne pasmo Gorców. To doskonały cel na 
niespieszną wycieczkę w poszukiwaniu ciszy i jedynego  

w swoim rodzaju klimatu górskiej harmonii, na który 
składają się szemrzące potoki i śródleśne polany z 
szałasami, będącymi reliktem pasterskich tradycji.

_Jeśli szukamy długich, a przy tym nietrudnych 
tras, dających możliwość samotnych wędró-

wek wśród górskiej przyrody, wybierzmy się w Gor-
ce. Większość odwiedzających Spisz lub Podhale 
z  pewnością popędzi w  Tatry albo w  urokliwe, ale 
maleńkie i  zatłoczone Pieniny. Gorce pozostają 
trochę na uboczu, dzięki czemu oferują deficytowy 
w tym rejonie polskich gór spokój – może za wyjąt-
kiem okolic Turbacza, gdzie zawsze gwarno. Malow-
niczość zapewniają im polany, leżące na zboczach, 
graniach, a czasem tuż pod szczytami. To pozosta-
łość po czasach, gdy w  górach czuć było zapach 
dymu z  bacówek, dźwięczały blaszane dzwonki 
i niosło się hen beczenie owiec. 

Może uda nam się odnaleźć ten wyjątkowy i od-
chodzący w  niepamięć klimat, gdy w  odpowiednią 
porę roku wybierzemy się tu szlakiem dziesięciu 
polan – takim właśnie mianem określana jest tra-
sa prowadząca z Lubomierza na Turbacz (1311 m), 

najwyższy szczyt pasma. Szlak ten wyznaczył około 
1925 roku ksiądz Walenty Gadowski – twórca Orlej 
Perci w Tatrach – by ukazać turystom to, co najpięk-
niejsze i charakterystyczne dla tego rejonu. Zamie-
rzenie udało się znakomicie, a szlak szybko zyskał 
miano najbardziej malowniczego i  najciekawszego 
nie tylko w Gorcach, ale zdaniem Józefa Nyki, znaw-
cy tych gór i  autora przewodnika gorczańskiego, 
także w  całych Beskidach. Znajdująca się niemal 
w całości na obszarze Gorczańskiego Parku Naro-
dowego trasa dostarcza niezapomnianych wido-
ków z przepięknych polan, spośród których wyróż-
nia się Polana Podskały, będąca rozległym siodłem 
w grzbiecie. Szczególnie urokliwie jest tu na wiosnę, 
gdy w  dywanach fioletowych krokusów pojawiają 
się plamy białych przebiśniegów, ale równie wyjąt-
kowo może być w pochmurne jesienne popołudnia, 
gdy przelewające się przez siodło mgły odsłaniają 
kolejne kadry lasów.

_Trasę poleca: Leszek Jaćkiewicz
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OPIS
Szlak żółty: Lubomierz Przysłop (przełęcz) – Jaworzynka – Polana Podskały  

(jedna z najpiękniejszych w Gorcach) – Polana Gorc Troszacki – Kudłoń  
– Przełęcz Borek – Hala Turbacz (szałasowy ołtarz Jana Pawła II)  

– schronisko PTTK na Turbaczu – Turbacz szczyt (ten krótki  
odcinek podchodzimy od schroniska szlakiem czerwonym).

Trasa średnio trudna o długości 12 km i sumie podejść 830 m.  
Na stromych odcinkach zbudowano schodki z belek.

Czas przejścia: około 4,5 godziny.
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_Takie doświadczenia możliwe są podczas lotu 
widokowego paralotnią w  leżącej niedaleko 

Białki Tatrzańskiej miejscowości Lendak na Słowa-
cji (30 minut jazdy samochodem), skąd rozpościera 
się panorama na Tatry Bielskie i Wysokie oraz sło-
wacki Spisz. 

Klasyczna paralotnia nie posiada silnika, co ozna-
cza, że potrzebne jest jakieś inne źródło energii, 
które pozwoli pokonać grawitację. W lataniu swo-
bodnym wykorzystywana jest energia konwekcji, 
wytwarzana w  wyniku unoszenia się cieplejszych 
mas powietrza, które „odrywają” się od nagrzanej 
słońcem powierzchni ziemi. Wędrują w górę, a pa-
ralotnie wraz z  nimi. Loty uzależnione są zatem 
w  dużej mierze od warunków meteorologicznych, 
które można przewidzieć z dwu, trzydniowym wy-
przedzeniem. 

Po starcie pilot paralotni musi znaleźć noszenie 
i  wykorzystać je, by nabrać wysokości – krążąc 
w nim tak, jak robią to ptaki i szybowce – a następ-
nie przemieścić się dalej. Aby kontynuować lot, ko-
nieczne jest znalezienie kolejnego noszenia, by od-

budować traconą wysokość. Niekiedy znalezienie 
termiki jest łatwe, innym razem wymaga sporego 
doświadczenia, a także odrobiny szczęścia. Powie-
trze jest bezbarwne i  tylko drobne szczegóły oraz 
pewne stałe prawidłowości pozwalają zlokalizo-
wać noszenia. Czasami znajdujemy je przypadko-
wo, a czasami intuicyjnie, dzięki czemu poznajemy 
przyrodę i nabieramy szacunku dla sił natury.

By doświadczyć emocji związanych z  lotem pa-
ralotnią, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia 
w tej dyscyplinie. Można wybrać się na lot w tande-
mie z doświadczonym pilotem, który przed startem 
udzieli instruktażu, zapewni bezpieczeństwo oraz 
odpowie na wszelkie pytania. 

Lot swobodny jest niezapomnianym przeżyciem. 
Może to być jednorazowa przygoda lub początek fa-
scynacji lataniem. W tandemie może latać praktycz-
nie każdy – także chętni w wieku poniżej 18 lat za 
zgodą opiekuna. Czas przebywania w powietrzu to 
około 15–25 minut. Wskazane jest obuwie sporto-
we, długie spodnie, kurtka, okulary przeciwsłonecz-
ne, w chłodniejsze dni rękawiczki i chustka na głowę. 

_NOSZENIE W TANDEMIE
  Z WIDOKIEM NA TATRY

Czy możesz wyobrazić sobie stan, w którym latasz 
swobodnie jak ptak, tworząc jedność z powietrzem? Stan, 

w którym pojęcie czasu jest iluzją, wiatr owiewa twarz, 
słońce odbija się w źrenicach, a wszystko to dzieje się 

w tatrzańskiej scenerii? 

_Przygodę poleca: Dominika Kasieczko



9 9 ―

LOTY WIDOKOWE W OKOLICACH BIAŁKI TATRZAŃSKIEJ
Gravitacja – Dominika Kasieczko, 

tel. +48 607 69 96 71, 
e-mail: info@gravitacja.eu.

We speak English, German and French.
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_Bieganie w  górach nie jest łatwe. To prosty, 
uczciwy układ: wymaga wysiłku, ale odpłaca 

hojnie, ogromną satysfakcją. Dlatego będąc w Biał-
ce Tatrzańskiej, trudno nie wybrać się na widokową 
trasę wiodącą Pogórzem Gliczarowskim. Startuje się 
tuż za progiem hotelu, a dzięki szutrowym, leśnym 
i polnym drogom oraz umiarkowanym trudnościom 
stanowi doskonałą propozycję wycieczki biegowej 
dla początkujących i średnio zaawansowanych. Dla 
bardziej doświadczonych biegaczy będzie to świet-
na pętla na trening krosowy. 

Rozpoczynamy w ośrodku narciarskim Kotelnica 
Białczańska. Na prawo od stacji i zabudowań od-

najdujemy drogę prowadzącą pod górę, oznakowa-
nym na niebiesko szlakiem. Wspinamy się nią na 
grzbiet, a gdy połączy się ze szlakiem czerwonym, 
kierujemy się w lewo – nadal pod górę – i przeci-
namy zagajnik. Za granicą lasu niebawem wyłoni 
się górna stacja kolejki, skąd będziemy mogli odbić 
w lewo, aby wbiec na szczyt Kotelnicy (918 m).

Po chwili przeznaczonej na odpoczynek i  podzi-
wianie panoramy wracamy do naszej szutrowej dro-
gi i zmierzamy nią dalej na północ, raz lekko w dół, 
raz łagodnie pod górę. Trudności nie są duże, co 
pozwala rozkoszować się wyjątkowym widokiem na 
Tatry. Po pokonaniu około 3 kilometrów skręcamy 

_BIEGANIE NA BANI
GDZIE NOGI PONIOSĄ

_Trasę poleca: Olga Łyjak

Kocham bieganie. Za jego 
prostotę i naturalność ruchu. Za 
to, że zabiera mnie w urokliwe 

miejsca, rozpieszcza rześkim 
powietrzem i w magiczny sposób 

poprawia najgorszy nawet 
nastrój. Jednak najpiękniejsze jest 

w nim to, że pozwala dostrzec 
więcej, odczuwać intensywniej. 

Zwłaszcza widoki, jakie rozciągają 
się ze wzgórz ponad Doliną Białki.
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w prawo za zielonymi znakami i zbiegamy stromym 
terenem. W dolinie przekraczamy asfaltową jezdnię, 
po przeciwległej stronie podążamy w  górę, wzdłuż 
pól i wiejskich zabudowań, aby po ponadkilometro-
wym podbiegu dotrzeć do drogi w Gliczarowie Gór-
nym. Za znakami niebieskimi skręcamy w prawo, na 
asfalt, aż po kolejnym kilometrze pod butami znowu 
wyczujemy polną drogę. Teraz czeka nas długi, 3-ki-
lometrowy zbieg przez łąki i  pola. Przed kolejnymi 
zabudowaniami skręcamy w  prawo i  polną drogą 

biegniemy w dół. Przecinamy asfaltową drogę i po-
lno-leśnym duktem, żółtym szlakiem wspinamy się 
na grzbiet Kotelnicy. Tu, po osiągnięciu szutrowej 
drogi pod Kotelnicą (czerwony szlak), zamykamy 
pętlę. Na parking pod Hotelem Bania wracamy tą 
samą trasą, którą rozpoczynaliśmy wycieczkę, albo 
zbiegamy wprost po stoku narciarskim.

Długość trasy: 18 km 
Przewyższenie: 620 m

fo
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_B ezpieczeństwo na nartach czy snowboardzie 
w dużej mierze zależy jednak od nas samych, 

czyli od tego, jak zachowujemy się na stoku. Porusza-
nie się po trasach zjazdowych uregulowane jest sto-
sownymi przepisami – od kilku lat obowiązuje ustawa 
o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach oraz na 
zorganizowanych terenach narciarskich, natomiast 
znacznie dłuższą tradycję ma narciarski dekalog FIS. 
Temu ostatniemu warto poświęcić szczególną uwa-
gę, ponieważ powszechne respektowanie dziesię-
ciu zaledwie zasad sprawiłoby, że liczba wypadków 
w ośrodkach zmniejszyłaby się niemal do zera. 

Jak w skrócie wygląda narciarski dekalog? Pamię-
tajmy, że na trasie nie jesteśmy sami i zwracajmy 
uwagę na ludzi w pobliżu. Nasz sposób jazdy po-
winien zależeć od umiejętności, co oznacza przede 
wszystkim, że musimy panować nad prędkością. 
Wybierajmy taki kierunek, aby nie przeszkadzać 
osobom znajdującym się poniżej. Wolniej porusza-
jących się po stoku możemy wyprzedzać w dowol-
ny sposób – z prawej lub lewej strony – jednak z za-
chowaniem bezpiecznego dystansu. 

Gdy się zatrzymamy i  chcemy ponownie roz-
począć jazdę, koniecznie upewnijmy się, że nie 
stworzymy tym zagrożenia – w tej sytuacji zacho-
wujemy się jak w aucie włączającym się do ruchu 
drogowego. Na stoku nie należy się zatrzymywać, 
a jeśli już, to tylko z boku, na pewno nie w przewęże-
niach. Podchodzenie dopuszczalne jest wyłącznie 
bokiem trasy i przy zachowaniu należytej ostrożno-

ści. Trzeba zwracać uwagę na oznaczenia i się do 
nich stosować. 

Bardzo ważną zasadą obowiązującą wszystkich 
na stoku jest konieczność ratowania poszkodowa-
nego – należy jak najszybciej udzielić mu pierw-
szej pomocy, a miejsce wypadku oznakować, aby 
ostrzec innych. W  tym celu najczęściej wbija się 
w  śnieg skrzyżowane narty. Następnie powiada-
miamy ratowników. Ostatni punkt dekalogu infor-
muje, że w razie wypadku i sprawca, i poszkodowa-
ny, i  świadek muszą podać swoje dane osobowe. 
Nie wspominam o oczywistej kwestii, że nie może-
my oddalać się z miejsca zdarzenia, zwłaszcza jeśli 
je spowodowaliśmy.

Na trasie zjazdowej nie powinniśmy odcinać się od 
bodźców akustycznych – i tak wiele kasków znacznie 
tłumi dźwięki z zewnątrz, ale słuchanie głośnej mu-
zyki na słuchawkach jest naprawdę niebezpieczne. 
Cieszy mnie, że coraz więcej osób jeździ w kaskach. 
Wprawdzie obowiązek ten dotyczy dzieci do lat 16, 
jednak starsi użytkownicy również dostosowują się 
do tej pożytecznej mody, która uratowała już niejed-
no życie. Po sezonie z popękanych kasków mogliby-
śmy zrobić w naszej dyżurce sporą wystawę.

Często spotykam się też z  sytuacją, że współ-
uczestnicy kolizji zawiadamiają policję. Musimy 
wiedzieć, że w  takich przypadkach badanie trzeź-
wości jest standardową procedurą, a wypite jedno 
czy dwa piwa mogą sprawić, że w  świetle prawa 
z ofiary zdarzenia staniemy się jego sprawcą. Dla-

Ratownicy TOPR pełniący dyżur na Bani i Kotelnicy Białczańskiej 
robią wszystko, aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo gości ośrodka – 

codziennie wczesnym rankiem kontrolują trasy zjazdowe i dopuszczają 
je do ruchu, a po zakończeniu pracy wyciągów objeżdżają stoki, 

sprawdzając, czy ktoś na nich nie pozostał.

_BEZPIECZNIE NA STOKU
RATOWNIK TOPR RADZI
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tego będzie lepiej i bezpieczniej, jeśli z karczmy zje-
dziemy na dół koleją. Warto dodać, że wybierając 
się na narty dobrze wykupić ubezpieczenie, zarów-
no NW, jak i OC, co pomoże pokryć przynajmniej fi-
nansowe konsekwencje wypadków.

Pamiętajcie, że zawsze możecie przyjść do dyżur-

ki ratowników TOPR, aby zasięgnąć porady w nur-
tujących was kwestiach narciarskich czy zapytać 
o warunki turystyczne w Tatrach przed planowaną 
wycieczką.

Tekst: Piotr Jasieński
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_Przygotowanie kondycyjne przed wyjazdem 
na stok to absolutna konieczność. Narciar-

stwo lub snowboarding, nawet traktowane rekre-
acyjnie, są fizycznie dość wymagające – wszystko 
dzieje się szybko, ważna jest więc dobra koordyna-
cja, a ciało musi reagować na gwałtowne przeciąże-
nia i wytrzymać kilkanaście zjazdów w ciągu dnia. 
Zdarza się, że nieprzygotowany do jakiegokolwiek 
wysiłku organizm odmawia posłuszeństwa już po 
pierwszych godzinach, a obolałe mięśnie zniechę-
cają do podejmowania wysiłku w kolejne dni. W ta-
kich momentach poza niedogodnościami fizyczny-
mi pojawia się frustracja. „Jest pogoda, jesteśmy 
w upragnionym miejscu, jest sprzęt, jest instruktor, 
jest wszystko, a nagle okazuje się, że nie potrafimy 
przejechać kilku metrów” – z  takimi problemami 
podopiecznych często spotyka się Artur Wysocki, 
szef szkolenia instruktorów w Ośrodku Narciarskim 
Kotelnica.

Nawet dobrzy narciarze, jeśli przegapili okres przy-
gotowania organizmu do wysiłku, na stoku będą na-
rażeni na poważne kontuzje lubi przemęczenie. Dla-
tego instruktorzy radzą, by już na 2, 3 miesiące przed 
planowanym wyjazdem zwiększyć swoją aktywność 
sportową. Najbardziej zabieganym musi wystar-
czyć jogging, wycieczki na rowerze lub wizyty na 
basenie, koniecznie uzupełniane rozciąganiem czy 
wykonywanymi na przykład na piłkach ćwiczeniami 
zmysłu propriocepcji (inaczej: czucia głębokiego). 
W przypadku aktywności o charakterze sportowym 
trudno szukać drogi na skróty, więc zarówno obję-
tość, jak i intensywność treningów powinny być do-
brane zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i zwiększane 
w miarę robienia postępów. Docelowo ćwiczenia wy-
starczy wykonywać z umiarkowaną intensywnością, 
porównywalną z  tą, której doświadczymy później 
na stoku. Ważną rzeczą jest systematyczność oraz 
naprzemienne uprawianie sportów wzajemnie się 

_BIAŁE SZALEŃSTWO
Z CHŁODNĄ GŁOWĄ

Bardzo wiele osób w Polsce deklaruje umiejętność 
jazdy na nartach czy snowboardzie, jednak niewielu 
udaje się realizować tę pasję regularnie – zazwyczaj 

szusujemy na stokach raz do roku, w ramach krótkiego 
zimowego urlopu. Niestety, często bywa tak, że 

z wymarzonych ferii wracamy nie tyle zregenerowani, 
co raczej fizycznie wyczerpani lub kontuzjowani. Co 

zrobić, aby stosunkowo niewielkim kosztem zwiększyć 
satysfakcję z uprawianej aktywności, zmniejszając 

ryzyko urazu?

Artur Wysocki
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_BIAŁE SZALEŃSTWO
Z CHŁODNĄ GŁOWĄ

uzupełniających. Przeplatanie biegania na przykład 
pływaniem obudzi z letargu i wzmocni równomiernie 
całe ciało. Warto wybrać się na rolki lub łyżwy, które 
oferują pokrewny do narciarstwa rodzaj ruchu i po-
zwalają oswoić się z prędkością. Obowiązkowo na-
leży wpleść też ćwiczenia wzmacniające tułów, który 
u narciarza jest równie istotny jak silne nogi. „Mięśnie 
brzucha bardzo mocno stabilizują korpus, a zwłasz-
cza kręgosłup. Tak naprawdę u  dobrego narciarza 
podczas zjazdu udział partii mięśniowych brzucha 
i ud jest na bardzo podobnym poziomie” – precyzuje 
Artur Wysocki.

Jednak wznowienie aktywności przed sezonem 
zimowym wymaga dużej uważności. Nieprawidło-

wy krok biegowy, błędy na siłowni, złe nawyki mo-
toryczne albo zbyt gorliwe nadrabianie straconego 
czasu mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. 
Ważna jest też kolejność ćwiczeń: najpierw należy 
wzmocnić aparat ruchu, czyli stawy, krótkie wię-
zadła i przyczepy, a dopiero później przystąpić do 
wzmacniania mięśni. Osłabiony aparat ruchu wypo-
sażony w zbyt mocne mięśnie to najszybsza droga 
do poważnej kontuzji. Dlatego warto przygotowania 
przeprowadzać pod okiem kogoś doświadczonego, 
najlepiej trenera. Taka osoba pomoże obiektywnie 
określić nasz poziom kondycji i adekwatnie do nie-
go zasugeruje zestaw ćwiczeń.   

Nieodpowiednio dobrany do umiejętności sprzęt 
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to typowy, najczęściej popełniany przez narciarzy 
błąd – co ciekawe, wspólny dla osób jeżdżących na 
różnych poziomach. Obecnie ogromna większość 
użytkowników stoków jeździ na krótkich, agresyw-
nych nartach. Dają one mnóstwo frajdy, są szybkie 
i  łatwiej na nich krawędziować, ale nie można za-
pominać o  tym, że wraz z  mniejszym poślizgiem 
rosną przeciążenia. „Poruszamy się ze znacznymi 
prędkościami i bardzo szybko zmieniamy tor jazdy, 
a to sprawia, że w układzie ruchu pojawiają się duże 
siły mogące skutkować kontuzjami” – wyjaśnia 
problem Artur. W takiej sytuacji nawet małe błędy 
techniczne czy braki motoryczne po kilku dniach 
jazdy kumulują się i mogą prowadzić do trwałych 
uszkodzeń. Poza tym średnio zaawansowany nar-
ciarz nie doświadczy przyjemności z jazdy na twar-
dych nartach przeznaczonych dla zawodowców. 
Kluczowe jest więc, by zakupów sprzętowych do-
konywać z  chłodną głową i  słuchać przy tym rad 
specjalistów. 

Nawet jeśli nie zaniedbaliśmy ruchu przed zimo-
wym urlopem, mamy dobrze dobrany sprzęt i całe 
pokłady chęci do jazdy, zachowajmy rozsądek. Nie-
koniecznie dobrym pomysłem będzie codzienny 
narciarski maraton na stoku, od rana do wieczora. 
Przerwy na jedzenie i picie oraz regenerację są bar-

dzo ważne. Trzeba też pamiętać, że na większej 
wysokości dochodzi do wzmożonego odwadnia-
nia się się organizmu, a to z pewnością będzie mia-
ło duży wpływ na spadek kondycji. „Kotelnica ma 
około 900 metrów n.p.m. – nie są to góry wysokie, 
ale i na tej wysokości organizm sam się odwadnia. 
Z  jakiego powodu? Mniej tlenu w powietrzu spra-
wia, że szybciej oddychamy, a  niska wilgotność 
przyspiesza parowanie. Więc jeśli nawet siedzimy 
na leżaku, nic nie robiąc, i tak się w tym czasie od-
wadniamy, a  krew zaczyna gęstnieć” – wyjaśnia 
trener. Podobnie ma się rzecz z  kaloriami, które 
podczas wzmożonego wysiłku należy systema-
tycznie uzupełniać – suty obiad po dniu szusowa-
nia warto wcześniej poprzedzić kilkoma mniejszy-
mi przekąskami na stoku. 

W  profilaktyce kontuzji ważne jest, aby wysiłek 
podejmować po dobrej rozgrzewce. Wychłodzenie 
w kolejce do wyciągu i później jazda na krzesełku po-
wodują zastanie mięśni, które przed zjazdem należy 
ponownie rozruszać. Warto poświęcić kilkanaście se-
kund na 2, 3 przysiady, marsz w miejscu czy wyma-
chy ramion, dzięki którym szybciej zabije serce, po-
prawi się transport tlenu i nasza sprawność na stoku.

Opracował: Mateusz Mazur
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