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GRAND HOTEL **** STAMARY 
Jest taki hotel…wyjątkowy i historią. 



Maria Budziszewska urodziła się 27 listopada 1872 roku na 
Podolu. Właścicielka pensjonatów, działaczka społeczna i 
polityczna. Ale przede wszystkim znana warszawska śpiewaczka 
operowa (popularna w partii ”Halki”) i estradowa, występująca 
pod pseudonimem ”Stamary”(od imienia ojca i własnego 
Stanisław i Maria). Z początkiem XX wieku osiadła w Zakopanem 
i kupiła wielką parcelę koło dworca PKS. Wybudowała tu 
największy w owym czasie hotel-pensjonat ”Stamary”. 
W 1912 roku z inicjatywy Marii Budziszewskiej powstało 
zrzeszenie hotelarzy i restauratorów, zwane pod nazwą 
”Gremium Właścicieli Pensjonatów, Hoteli i Restauracji w 
Zakopanem”. Była jedną z największych działaczek 
socjalistycznych w Zakopanem, prowadziła działalność 
charytatywną (między innymi w ”Stamary” była kuchnia dla 
bezrobotnych), finansowała działalność Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego. Wielokrotnie w Zakopanem 
występowała, była też organizatorką koncertów muzyki 
popularnej. Pisała na tematy gospodarcze w miejscowej prasie, a 
pismo ”Echo Zakopiańskie” było przez nią finansowane. Po 
bankructwie zdziwaczała, żyła w nędzy i zmarła w opuszczeniu w 
1942 roku. Jej grób na Nowym Cmentarzu nie zachował się. 
 

Maria Budziszewska 
 
 

Budownicza hotelu. Niezwykła kobieta o nietuzinkowej osobowości 



Projekt budynku powierzono młodemu architektowi 
Eugeniuszowi Wesołowskiemu, który przybył do 
Zakopanego w 1902r. 
Budowę hotelu rozpoczęto jesienią 1903r. W tym roku 
wykonano tylko fundamenta. Jako głównych materiałów 
do budowy użyto cegły i kamienia. Cokół wykonano z 
miejscowego łamanego kamienia dolomitowego, 
natomiast kamień ciosowy na schody i balustrady 
sprowadzono z Sącza. Cegła pochodziła z Żywca. Hotel jak 
na owe czasy był bardzo nowoczesny, posiadał bowiem 
centralne ogrzewanie, łazienki, własne ujęcie wody oraz 
park i korty tenisowe. Przy budowie hotelu pracowali 
także Bracia Albertyni z Kalatówek wraz z samym św. 
Bratem Albertem (Adamem Chmielowskim).  
Koszt wybudowania budynku wyniósł 150 tys. koron.  
 

HISTORIA POWSTANIA 
HISTORIA NIEZWYKŁA 
 



 
 

HISTORIA POWSTANIA 
HISTORIA NIEZWYKŁA 
 
Na wiele lat przed pierwszą wojną światową powstał 

hotel sławny z początku niczym Waldorf-Astoria w 

Nowym Jorku. 

Z początkiem XX stulecia obiekt ten był jednym z 

najpiękniejszych budynków Zakopanego i stał się 

najbardziej reprezentacyjnym hotelem zakopiańskim, 

chętnie odwiedzanym przez rozmaite sławy i 

usytuowane osobistości, mimo tego, iż pierwsza 

właścicielka była działaczką socjalistyczną. 



 
 

DAWNO, DAWNO TEMU 
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SŁYNNI GOŚCIE 
  
Wkrótce po otwarciu budynku odbyła się tu 

pierwsza prezentacja utworów Karola 

Szymanowskiego.  A Wojciech Kossak postawił 

sobie w ogrodzie swoją pracownię. W hotelu 

organizowane były także wieczory teatralno-

taneczne oraz koncerty (również z udziałem 

Budziszewskiej). Ze znanych osobistości do 

Stamary przyjeżdżali m.in. Ignacy Paderewski, 

Józef Konrad Korzeniowski, Ignacy Daszyński, 

Wojciech Kossak, Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska, Józef Piłsudski 

 

 



O NAS 

Grand Hotel Stamary, to wyjątkowy hotel z historią w 
Centrum Zakopanego. Mieści się w budynku  
z 1905 roku.  
To miejsce, gdzie przeszłość spotyka teraźniejszość 
tworząc niepowtarzalną atmosferę.  
W hotelu znajduje się Centrum Welleness&SPA  
z basenem, saunami, jacuzzi oraz 10 gabinetami 
zabiegowymi, pokój zabaw, Restauracja, Kawiarnia 
Stamary, przestronny taras z widokiem na góry oraz 
ogród z placem zabaw i miejscemdo korzystania  
z kąpieli słonecznych.  
Grand Hotel Stamary, to wysoka jakość i gwarancja 
wspaniałego odpoczynku. 



Wellness & SPA 

STUDIO CARDIO SAUNY BASEN SPA 

Atutem hotelu jest wyjątkowe Wellness & Spa o powierzchni 600 m2 z 10 gabinetami zabiegowymi. 
Jedno z najbardziej relaksujących SPA w Zakopanem, w którym skorzystać można z wielu rodzajów masaży na naturalnych olejach i masłach. 
Hotel oferuje skuteczne zabiegi na bazie profesjonalnych marek kosmetycznych: Clarins, Dermika, Maria Galland, Sesderma.  
Wszystko czego potrzebuje ciało i umysł. Grand Hotel Stamary zaprasza na chwilę wytchnienia pod okiem doświadczonych kosmetologów, 
masażystów oraz fizjoterapeutów. 



OFERTA  
SPA 

Pragniemy zaprosić Państwa na bajkowy 

relaks w hotelowym Wellness & SPA. 

Odpowiednio wyposażone, luksusowe 

gabinety, przyjemna i relaksująca 

atmosfera, troskliwa opieka oraz wysoki 

profesjonalizm personelu zagwarantują 

Państwu doskonałe warunki do zadbania o 

swoje zdrowie, wygląd ciała oraz 

przywrócą harmonię i spokój Państwa 

zmysłom. 

 

 



NASZA KUCHNIA 

ROOM SERVICE LOBBY BAR RESTAURACJA KAWIARNIA 

Wysublimowane potrawy, wykwintne trunki, smaki regionu, dania z dzieciństwa, rarytasy kuchni z odległych zakątków świata.  
Serwujemy wyborne potrawy kuchni staropolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przysmaków z Podhala.  
W trosce o niezapomniany wypoczynek Gości nasz szef Kuchni podejmuje się wyjątkowych wyzwań, przygotowując ulubione potrawy  
z dzieciństwa lub odtwarza niezapomniany smak z odległej podróży.  

 

 



RESTAURACJA 

STAMARY 

Elegancka restauracja w Grand Hotelu **** 

Stamary w Zakopanem to wyjątkowe 

miejsce na kulinarnej mapie Podhala. Karta 

dań oferuje podróże kulinarne w odległe 

regiony świata, jednak specjalnością szefa 

kuchni jest kuchnia rodzima, staropolska, z 

naciskiem na potrawy regionalne. 

Podajemy również dania wegetariańskie. 

 

 



OFERTA  WESELNA 

Zakopane to wyjątkowe miejsce. Miasteczko u podnóża Tatr od dziesiątek 
lat przyciąga przepięknymi widokami oraz góralską tradycją, kultywowaną 
po dzień dzisiejszy. Górskie krajobrazy od zawsze są przedmiotem podziwu i 
natchnieniem dla poetów i malarzy. Właśnie ta sceneria, unikalne, 
drewniane zabytki oraz przedwojenna zabudowa mogą stanowić  tło 
ceremonii zaślubin i wymarzonego wesela. 
 
 
 

 



POKOJE STANDARD POKOJE PREMIUM APARTAMENTY 

W pokoju dwuosobowym w Hotelu Stamary 

znajdują się dwa pojedyncze łóżka, które – na 

Państwa życzenie – możemy zmienić w jedno 

duże, wygodne łoże małżeńskie. W pokoju tym 

mogą Państwo dokupić również maksymalnie 

jedną dostawkę dla dziecka. 

Pokój dwuosobowy o powiększonym metrażu (od 21 
m2) wyposażony jest – w postaci dostawki – w 

rozkładaną sofę dla dwóch osób. Znajdują się tu 
również dwa pojedyncze łóżka, które mogą zostać 

zestawione i zmienić się w komfortowe łoże 
małżeńskie. W pokoju tym można dokupić 

maksymalnie dwie dostawki, jest to zatem doskonałe 
miejsce dla rodzin z dziećmi. 

Apartament , na który składają się dwa pokoje – pokój 
dzienny i sypialnia. W apartamencie można dokupić do 

dwóch dostawek dla dziecka. Większość 
apartamentów posiada balkon oraz przepiękny widok 

na góry. 



ORGANIZACJA 
KONFERENCJI 

Eleganckie wnętrza o klasycznym wystroju, 

komfortowe warunki do pracy umysłowej i 

wykwalifikowany personel czynią z Grand Hotel **** 

Stamary idealne miejsce na konferencje, spotkania 

biznesowe, imprezy integracyjne oraz kameralne 

zebrania profesjonalistów z branży. Do dyspozycji 

Gości oddajemy luksusowe pokoje, urządzone z 

wykorzystaniem licznych udogodnień, przestronną 

restaurację, serwującą doskonałe posiłki, a także trzy 

sale konferencyjne, wyposażone w nowoczesny 

sprzęt audiowizualny. 



HOTELOWE WYDARZENIA 
WIELKA ROCZNICA 2015!  
 W sobotę 31.01.2015 w Grand Hotelu 
Stamary**** odbył się koncert Grzegorza 
Turnaua, któremu towarzyszył na gitarze 
Robert Kubiszyn. 
Przy pełnej sali słuchaczy krakowski Artysta 
zagrał świetny i klimatyczny koncert 
zapewniając wszystkim podróż w melancholijny 
świat poezji śpiewanej. Koncert zakończył się 
licznymi oklaskami, a po koncercie fani mieli 
możliwość spotkania się z Artystą w kawiarni 
STAMARY. 



HOTELOWE WYDARZENIA 
WIELKA ROCZNICA 2015!  
 

W sobotę 6 czerwca 2015 w Grand 
Hotelu **** Stamary gościliśmy Kabaret 
Hrabi z przedstawieniem "Tak, że o". 



HOTELOWE WYDARZENIA 
WIELKA ROCZNICA 2015!  
 

W dniu 18 lipca w Grand Hotelu****Stamary 

odbył się koncert Mai i Andrzeja 

Sikorowskich. 

Rodzinnemu duetowi towarzyszyli znakomici 

muzycy. Publiczność dopisała, a sam koncert 

był niezwykły i magiczny, po raz pierwszy w 

tym roku zorganizowany w ogrodzie 

hotelowym. Prawdziwa muzyczna uczta, 

podczas której połączyły się dwa światy – 

najbardziej popularne przeboje Pana 

Andrzeja oraz utwory pisane specjalnie dla 

Mai. 



HOTELOWE WYDARZENIA 
WIELKA ROCZNICA 2015!  
 

W dniu 15 sierpnia w Grand Hotelu****Stamary 
odbył się koncert SEBASTIANA RIEDELA&CREE. 
Dla licznie zgromadzonej publiczności  w bardzo 
ciepły wieczór artyści zagrali znane i lubiane 
utwory. 
 
Impreza skończyła się licznymi oklaskami i dobrą 
zabawą na świeżym powietrzu! 
 
 
 



OD LAT PARTNER  
HEJ FEST 
Wakacyjne koncerty na Gubałówce to już tradycja. Grand 
Hotel****Stamary od początku jest partnerem festiwalu. 
A największe gwiazdy polskiej muzyki  zawsze gościmy w 
naszym hotelu.  
 



JAK W DOMU, O NAS 
MÓWI SIĘ DOBRZE 
„To miejsce uzależnia – ale w tym 
przypadku warto być narkomanem!!!”   
Olek Klepacz 
 



JAK W DOMU, O NAS 
MÓWI SIĘ DOBRZE 
 
 

„Przyjeżdżam tu prawie 10 lat więc czuję się tu jak u 
siebie. Wielu pracowników znam z imienia.  
Zawsze przyciągała mnie do Stamary rodzinna,  
swobodna atmosfera,  zapewnienie wszelkich 
udogodnień oraz dbałość o tradycje tego miejsca” 
Daria Widawska 



JAK W DOMU, O NAS 
MÓWI SIĘ DOBRZE 
 
 

„Moje Tatry kochane, uciekam tu kiedy tylko 
mogę….Stamary gości mnie jak rodzinę już od 10 lat” 
Ilona Ostrowska 
 



ALEJĄ GWIAZD IDZIEMY! 

 
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii Artystów, to nasza duma! 



GRAND HOTEL **** STAMARY 

KOŚCIUSZKI 19 

35-500 ZAKOPANE 

POLSKA 

+ 48 18 20 

 24 510 

hotel@stamary.pl 

www.stamary.pl 

DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ 
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