T

o chyba najlepszy czas w życiu
Sebastiana Karpiela-Bułecki.
W lipcu spełniło
się jedno z jego
największych marzeń – został ojcem. Niedawno do
sprzedaży traﬁła najnowsza płyta Zakopower
- „Drugie pół”. Mimo to lider grupy nie ma nawet chwili, żeby się zatrzymać. Najpierw sesja
zdjęciowa dla Men’s Health. Potem ostatnie
próby i trasa koncertowa. Zespół ma zarezerwowane wszystkie weekendy na 3 miesiące
do przodu. Sebastian mógłby być tym tempem zmęczony, lecz wystarczy na niego spojrzeć. Jest skupiony, ale zrelaksowany. I dalej
będzie robił swoje. „Wszystko, co teraz się ze
mną dzieje i w jakim miejscu się znajduję, jest
owocem wieloletniego wysiłku – przyznaje. –
Żeby osiągnąć sukces, trzeba mnóstwo pracy
oraz szczęścia, a i tak wiele rzeczy ciągle pozostaje niezależne od ciebie”.

Na dobrej
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Masz patrzeć
w przyszłość,
ale nie odcinać
się od tego,
co jest za Tobą.

Kiedyś Sebastian Karpiel-Bułecka grał w knajpie
dla turystów. Dziś wraz
z zespołem wypełnia
największe sale
w całej Polsce. Chcesz
powtórzyć jego sukces? Bądź
dumny ze swoich korzeni
i konsekwentnie rób to,
co kochasz.
Reszta przyjdzie sama.
Jakub Skworz

DRODZE
www.menshealth.pl
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„GDYBYM DZIŚ
JESZCZE RAZ MIAŁ
WYBIERAĆ ZAWÓD,
NIE WIEM, CZY BYM
SIĘ NA TO PORWAŁ”.
Jednak skoro Karpielowi-Bułecce
udało się dotrzeć tak wysoko, nie
ma zamiaru odpuszczać. Doskonale
zdaje sobie sprawę z drogi, którą pokonał. W najbliższym czasie kilkaset
tysięcy ludzi w całej Polsce usłyszy
lidera Zakopower na żywo. Kiedyś
mieli na to szansę jedynie bywalcy
zakopiańskich knajp. „To, że sięgnąłem po skrzypce, było całkowicie
naturalne – mówi Karpiel-Bułecka.
– Mój ojciec grał, mój brat również.
Zawsze wiedziałem, że chcę to robić”. Na Podhalu zwyczaje i pasje są
przekazywane z pokolenia na poko-

lenie. Ten motyw będzie się zresztą w życiu Sebastiana wielokrotnie
przewijał. Nie masz wpływu na to,
gdzie się rodzisz ani co dostajesz od
losu w prezencie. Jednak tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, jak z tych
darów skorzystasz. Karpiel-Bułecka potrafił się zawziąć. Jak sam ze
śmiechem przyznaje, zdarzyło mu
się uronić niejedną łzę, gdy jego gra
nie brzmiała tak, jakby sobie tego
życzył. „Skrzypce to trudny instrument. Wymaga dużo uporu i konsekwencji – tłumaczy wokalista. – Na
szczęście od zawsze lubiłem grać,

dlatego szybko się uczyłem”. W górach muzyka towarzyszy codziennemu życiu. Pojawia się na ślubach, na
chrzcinach i w knajpach, bo turyści
są jej spragnieni. Dla kilkunastoletniego Sebastiana była to niesamowita przygoda. „Moje chodzenie do
szkoły szybko straciło sens – mówi.
– Gdy występuje się do 3 nad ranem,
trudno potem o 8 wstać na zajęcia.
Nic dziwnego, że mnie wyrzucili”.

INNA DROGA
Góry są także tłem dla wielu
opowieści o sportowcach, którzy
rozmienili talent na drobne, oraz
wirtuozach instrumentu, którzy
przegapili swoją szansę przy barze.
Czy Sebastian przeginał? Nawet
jeśli tak było, w odpowiednim
momencie zdołał się zatrzymać.
„Nie miałem pewności, że muzyka to
moja przyszłość. Kochałem grać, ale
wiedziałem, że muszę mieć zawód”
– mówi Karpiel-Bułecka. Z pomocą
znów przyszła tradycja. Jego ojciec
był technikiem budowlanym, dziadek
cieślą. Architektura okazała się
naturalnym wyborem. Na początku
jednak trzeba było wrócić do szkoły,
potem zdać maturę. Sebastian zrobił
to dwa lata później niż koledzy, po
czym bez przygotowania ruszył
na egzamin na studia. Nie udało

DOBRY POCZĄTEK
„Nie robię nic nadzwyczajnego” - przyznaje Sebastian Karpiel-Bułecka, ale jest w swoim treningu niezwykle
skuteczny. Gdy tylko ma czas, ćwiczy 2 razy w tygodniu oraz dodatkowo biega. Chcesz więcej? Możesz dodać
serię 80 pompek od razu po przebudzeniu.
ZRÓB PO 4 SERIE
PRZERWA MIĘDZY SERIAMI: 60-90 SEKUND

2

1
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WYCISKANIE HANTLI
6-8 POWTÓRZEŃ

POMPKI Z TAŚMĄ
JAK NAJWIĘCEJ POWT.

POMPKI SZWEDZKIE
JAK NAJWIĘCEJ POWT.

ZGINANIE ZE SZTANGĄ
6-8 POWTÓRZEŃ

FINISZER – WYSKOKI
60 SEKUND

Złap parę hantli i połóż się
tyłem na ławce płaskiej.
Hantle trzymaj w ugiętych
w łokciach rękach po bokach
klatki piersiowej. Prostując
ręce, wyciśnij ciężar, zatrzymaj ruch i wróć do startu.

Przerzuć przez plecy taśmę
oporową i złap ją dłońmi.
Przyjmij pozycję do pompki,
ręce rozstawiając na szerokość
barków. Zejdź w dół, zginając
łokcie. Wróć do startu. Zrób jak
najwięcej powtórzeń.

Podskocz i złap poręcze.
Pochyl się delikatnie do
przodu, by przerzucić większą
część pracy z tricepsów na dół
klatki. Zginając łokcie, obniż
pozycję, zatrzymaj ruch i wróć
do pozycji startowej.

Złap podchwytem łamaną
sztangę i stań prosto
– sztangę trzymaj przed sobą
na wysokości ud w prostych
w łokciach rękach. Ugnij łokcie
aż do maksymalnego napięcia
bicepsów. Wróć do startu.

Złap parę lekkich hantli (według
uznania) i usiądź na brzegu
ławki treningowej. W ciągu
60 sekund jak najwięcej razy
wyskocz do góry z ławki, lądując na lekko ugiętych nogach
i siadając z powrotem.
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PARTNERSTWO
Z każdym
problemem
można sobie
poradzić.

„Nie miałem pewności,
że muzyka to moja przyszłość. Kochałem grać,
ale wiedziałem, że muszę
mieć zawód”.

www.menshealth.pl
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„Wszyscy moi koledzy
biegają albo trenują.
Inaczej się nie da. Także
dlatego, że życie muzyka
nie zawsze jest zdrowe”.
się rozwijać, szczególnie że
razem z kolegami miał co jakiś
czas kontakt z wielką sceną.
Razem nagrali chórki na płytę
Kayah i Gorana Bregovicia.
Pojawili się z Voo Voo w Studiu
Polskiego Radia. Z tym ostatnim
występem wiąże się zabawna
historia. „Pieniądze na podróż
do Warszawy skończyły się już

się. Jednak, jak na upartego
górala przystało, postawił na
swoim i 12 miesięcy później
znalazł się na liście przyjętych.
„Muzyka z architekturą ciągle
się ścierała – opowiada. –
Trudno było obu tym rzeczom
poświęcić tyle czasu, ile
należało”. Granie w knajpach
już od dawna go nudziło. Chciał

w Krakowie – wspomina KarpielBułecka. – Dlatego stanęliśmy
na Floriańskiej i zaczęliśmy grać.
W godzinę zebraliśmy futerał
pieniędzy, po czym resztę drogi
spędziliśmy w Warsie, przy
zastawionym stole”. W końcu
zapadła decyzja, aby założyć
Zakopower. „Pamiętam naszą
pierwszą płytę, wyszła 14 maja,

na moje urodziny – przyznaje
muzyk. – Byłem wówczas tak
nieświadomy i naiwny! Niczym
się nie denerwowałem, po prostu
wierzyłem, że będzie dobrze”.

POWOLI, DO PRZODU
Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że Sebastian będzie miał zwyczajną pracę oraz

SOLIDNY FINISZ
„Większość czasu spędzam w busie. Siedzę skurczony, zgięty - mówi Sebastian Karpiel-Bułecka. - Trening ratuje
mi zdrowie. Po prostu nie wyobrażam sobie życia bez aktywności ﬁzycznej”. Dlatego gdy w końcu ma chwilę
dla siebie, ostro zabiera się do pracy.
ZRÓB PO 4 SERIE
PRZERWA MIĘDZY SERIAMI: 60-90 S

1

MARTWY CIĄG
W TRAP BARZE
6-8 POWTÓRZEŃ
Przyjmij pozycję w trap
barze (wybierz sztangę, jeśli
nie ma go w Twojej siłowni).
Zrób przysiad, by złapać
uchwyty. Wstań, trzymając
proste plecy.
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PODCIĄGANIE
ODCIĄGANIE
JAK NAJWIĘCEJ POWT.

SKŁON DZIEŃ DOBRY
6-8 POWTÓRZEŃ

Podskocz i złap drążek
podchwytem na szerokość
barków. Nogi skrzyżuj
w kostkach i ugnij w kolanach.
Podciągnij się, aż miniesz
drążek brodą. Powoli opuść
się do pozycji początkowej.

Oprzyj sztangę na górze
pleców, podtrzymując ją szerokim nachwytem. Wypchnij
biodra w tył, aby pochylić się
mocno do przodu. Wróć do
startu. Nie rób tego ćwiczenia
bez opieki instruktora!

5

MARTWY CIĄG
NA PROSTYCH NOGACH
6-8 POWTÓRZEŃ
Stań prosto w lekkim rozkroku,
sztangę trzymając nachwytem
przed sobą na wysokości ud.
Wypchnij biodra w tył i obniż
pozycję sztangi, prowadząc ją
po nogach. Wróć do startu.

FINISZER – PRZYSIADY
60 SEKUND
Stań prosto w lekkim
rozkroku. Ręce trzymaj po
bokach. Wypchnij biodra w tył
i zrób przysiad, aż Twoje uda
będą równoległe do podłoża.
Zrób jak najwięcej szybkich
powtórzeń w minutę.
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oryginalną pasję. „Planowałem
założyć z kolegą biuro architektoniczne, ale z Zakopower pojechaliśmy do Opola – wspomina.
– Dostaliśmy nagrodę jury.
To był przełom, który utwierdził
nas w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens”. Chłopacy mieli nadzieję, że teraz wszystkie
drzwi staną przed nimi otworem. Radia same zaczną grać
ich przeboje, a fanki ustawią
się w długich kolejkach po autografy. Nic takiego się nie wydarzyło. „Gdy startowaliśmy,
panowało duże przesycenie folkiem – tłumaczy muzyk. – Poza
tym, po otwarciu granic, ludzie
zachłysnęli się Zachodem. Panowało przeświadczenie, że tam
jest wszystko lepsze, a kultura
ludowa to obciach. Nieprawda!
To nasz największy skarb. Stanowi o naszej tożsamości, czyni
nas oryginalnymi”.

WALKA O SWOJE
Górale jeździli, występowali, nagrywali kolejne płyty. Czy było ciężko? Czasami tak, ale gdy
robi się coś z pasją, dużo łatwiej
poradzić sobie z przeciwnościami. Podobnie jest z treningiem.
„Lubię ćwiczyć, dzięki temu pozytywnie patrzę na świat i le-

SPOSÓB NA DŁUGĄ TRASĘ
Sebastian Karpiel-Bułecka nawet 300 dni w ciągu
roku spędza w podróży i jak sam przyznaje, bardzo
nie lubi marnować czasu. Oto kilka sprawdzonych
przez niego sposobów, jak nie dać się nudzie.

1

DRUGIE PÓŁ
„Polecam naszą
płytę, chociaż pracując nad nią przez
tak długi okres czasu,
traci się obiektywizm
i dystans. Włożyliśmy
w nią dużo wysiłku, emocji. Jesteśmy
bardzo ciekawi, jak
przyjmie ją publiczność. Kochamy to,
co robimy, i chcemy,
żeby nasi fani cieszyli się tym razem
z nami”.

2

ARCHITEKTURA
„Poświęciłem nauce zawodu bardzo
dużo czasu i sprawiało mi to dużo radości.
Dlatego ciągle, na
ile czas mi pozwala,
staram się mieć kontakt z zawodem. Co
roku coś projektuję.
Wówczas zabieram ze
sobą komputer w trasy i podczas jazdy
rysuję”.

3

KSIĄŻKI
„Staram się czytać, kiedy tylko mogę. Uważam, że to
nie tylko forma rozrywki, ale i sposób
poszerzania wiedzy.
To procentuje w przyszłości”.

4

NAUKA
„Jeżeli nie masz
kontaktu z językiem,
łatwo go zapomnieć.
Dlatego wykupiłem
dostęp do specjalnej
platformy wspierającej
naukę angielskiego”.

5

GRY
„PlayStation? Jak
dla mnie to całkowite
marnotrawienie czasu,
chociaż moi koledzy
grają regularnie. Trochę
ich nie rozumiem”.

6

MUZYKA
„Gram na skrzypcach, dlatego podsłuchuję innych
skrzypków. Jednym
z moich wzorów jest
Zbigniew Zajfert”.

80 pompek”. Przy nawet 300
dniach w roku spędzonych w trasie koncertowej ćwiczenia są
niezbędne. „Wszyscy moi koledzy biegają albo trenują. Inaczej
się nie da. Także dlatego, że życie
muzyka nie zawsze jest zdrowe”
– przekonuje Sebastian.

U CELU
Przełomem w karierze Zakopower był utwór „Boso”. „Ta
piosenka okazała się wytrychem – przyznaje Karpiel-Bułecka. – Nagle zaczęły nas grać
wszystkie stacje radiowe. Wcześniejszych płyt praktycznie nikt
nie puszczał”. Przypadek? Nie,
raczej efekt konsekwentnej pracy i góralskiego uporu. Od tego
momentu zespół jest na absolutnym szczycie. Jeżeli chcesz
powtórzyć sukces Sebastiana
Karpiela-Bułecki, przepis jest
tylko jeden. Niezależnie od tego,
czym się zajmujesz, bądź dumny
z korzeni, rób swoje i nie poddawaj się, zanim przyjdzie najlepsze, a z pewnością Ci się uda.
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„Nie mogę
ćwiczyć zbyt
dużo, bo moje
ścięgna robią
się twarde, co
przeszkadza
w grze. Ostatni
trening?
3 dni przed
koncertem”.
piej się czuję – mówi Sebastian.
– Po prostu poprawia mi to humor”. Dlatego w ciągu tygodnia
stara się przynajmniej raz pobiegać i dwa razy pójść na siłownię.
„Gdy grafik jest tak napięty, że
nie mogę się wyrwać na trening,
od razu po wstaniu z łóżka robię
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