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SZANOWNI PAŃSTWO,

z radością przyjęliśmy informację o możli-
wości ponownego otwarcia instytucji kul-
tury. Pozwoliła nam ona z nadzieją patrzeć 
w przyszłość i zaprosić Państwa ponownie 
do odwiedzenia Zakopanego nie tylko 
w formie wirtualnej. Do tej pory tylko ona 
była możliwa. Dziękujemy, że przez ten czas 
byliście Państwo z nami „Sercem w Zako-
panem”, włączając się w naszą kampanię, 
odwiedzając nasze media społecznościowe 
i stronę zakopane.pl. Cieszymy się, że za 
ich pośrednictwem mogliśmy dzielić się 
z Państwem wiedzą o naszym Mieście 
i jego atrakcjach, pozostając w stałym 
kontakcie. Z myślą o wszystkich, którzy 
jeszcze nie mogą nas odwiedzić, będziemy 
kontynuować te działania. 

Sukcesywnie dla Gości, którzy są w Zako-
panem oraz dla wszystkich Mieszkańców, 
otwieramy drzwi naszych instytucji. 
W sposób szczególny spośród wielu czerw-
cowych atrakcji pozwalamy sobie zareko-
mendować kilka wydarzeń: wyczekiwany 
przez najmłodszych Dzień Dziecka połą-
czony z zakończeniem 9. edycji programu 

„COOL-turalny Człowiek”, powołane na 
pamiątkę wizyty Świętego Jana Pawła II pod 
Tatrami Dni Zakopanego, a także związana 
z setną rocznicą Jego urodzin wystawa 
„Święci nie przemijają” w Miejskiej Galerii 
Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego. Formę i skalę 
ich realizacji dostosowujemy do aktualnej 
sytuacji i obowiązujących wytycznych w tro-
sce o nasze wspólne bezpieczeństwo.
 
Tegoroczny czerwiec zapisze się jako bardzo 
wytęskniony czas pierwszych spotkań 
z drugim człowiekiem, z kulturą i sztuką oraz 
innymi atrakcjami. Po przymusowej izolacji 
tym bardziej doceniamy wartość spotkań 
twarzą w twarz i cieszymy się, że wreszcie 
są one możliwe. Apelujemy jednak, aby 
przestrzegali Państwo wciąż obowiązujących 
zasad społecznego dystansu, co zapewni 
nam bezpieczne przejście do normalności. 

Życzymy Państwu, aby w tym trudnym 
momencie kulturalna oferta naszego 
Miasta przyniosła potrzebne wytchnienie. 
Zapraszamy serdecznie do naszego miasta 
także w czasie zbliżających się już wakacji. 
Bądźmy sercem w Zakopanem!

Leszek Dorula 
Burmistrz Miasta Zakopane

Agnieszka Nowak - Gąsienica 
Zastępca Burmistrza  
Miasta Zakopane

Tomasz Filar 
Zastępca Burmistrza  
Miasta Zakopane
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Działania Miasta 
Zakopane w czasie 
pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

mam nadzieję, że najgorszy 
etap trwającej pandemii 
koronawirusa i związanych 
z nią obostrzeń już za nami. 
Był to czas wytężonej pracy, 
którą nadal kontynuujemy 
monitorując stale sytuację 
i reagując na nowe problemy. 
Cały czas zachęcam Państwa 
do zachowania ostrożności 
i przestrzegania wszystkich 
obowiązujących zasad 
związanych z zachowaniem 
społecznego dystansu, 
noszeniem maseczek 
i dezynfekcją. Możemy już 
cieszyć się trochę większą 
swobodą, ale nie możemy 
zapominać o bezpieczeństwie 
nas wszystkich. 

Jest to także dobry moment, by 
podsumować dotychczasowe 
działania Miasta, które 
dotyczyły wielu dziedzin 
i były prowadzone od samego 
początku w sposób przemyślany 
i systematyczny. Już od 
momentu ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego 
w Zakopanem podejmowaliśmy 
wszystkie konieczne kroki, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
Mieszkańcom i pomóc 
wszystkim potrzebującym. 
Jako pierwszy powołałem 
zespół, który za te działania 
jest odpowiedzialny. 
Przedstawiciele Miasta 
codziennie uczestniczą także 
w posiedzeniach powiatowego 
sztabu kryzysowego i pozostają 
w kontakcie ze wszystkimi 
służbami. 
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Oto efekty naszej pracy: 

POMOC SPOŁECZNA
W pierwszej kolejności, reagując na rosnące 
zapotrzebowanie, znaczącą pomoc w postaci 
zasiłków, usług opiekuńczych, dostarczania 
żywności i maseczek wszystkim potrzebują-
cym świadczył i cały czas świadczy Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie 
od 16 marca do 7 maja 2020 r.:

• udzielono pomocy finansowej w wysokości: 
106 738,00 zł.

• w związku z zamknięciem stołówek działają-
cych w placówkach edukacyjnych przyznano 
wsparcie finansowe na zakup żywności dla 
rodzin (osób dorosłych i dzieci) na łączną 
kwotę: 158 750,00 zł.

• zapewniono pomoc osobom chorym, 
niepełnosprawnym i samotnym w formie 
usług opiekuńczych. 72 osobom udzielono 
łącznej pomocy w wymiarze 2.874 godzin. 
Usługi świadczy 9 opiekunek.

• w ramach akcji „Seniorze Zostań w Domu” 
Miasto współpracuje z harcerzami ZHR, 
dostarczając osobom starszym żywność 
i lekarstwa oraz pomagając w załatwieniu 
pilnych spraw. Dzięki tej akcji objęto po-
mocą 47 osób.

• organizowane jest dostarczenie żywności 
do osób objętych kwarantanną na podstawie 
informacji z SANEPID. Tą formą pomocy 
zostało objętych 10 osób przebywających 
w kwarantannie.

• wydawane są produkty żywnościowe 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym. Produkty żywnościowe zostały 
wydane dla 550 osób zgodnie z obowiązują-
cymi kryteriami dochodowymi - łącznie do 
połowy kwietnia wydano 27,5 ton żywności. 
Kolejny transport produktów żywnościowych 
dotarł do Zakopanego w dniu 22 kwietnia 
i wynosił około 30 ton, co pozwoli na wydanie 
500 paczek żywnościowych - na jedną osobę 
przypada ok. 50 kg żywności. 

• udzielona została pomoc terapeutyczna 
8 osobom.

Ponadto podczas panującej epidemii osoby 
bezdomne mogą przebywać w noclegowni 
przy ul. Spyrkówka 20a. Placówka jest czynna 
całą dobę, dysponuje 28 miejscami, zaple- 
czem sanitarnym, łazienkami, pralnią oraz 
świetlicą z kuchnią, w której można przygoto- 
wać ciepły posiłek. Obecnie w noclegowni 
przebywa 12 osób. 
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ZAKOPIAŃSKI PAKIET 
WSPARCIA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
I MIESZKAŃCÓW

Bardzo szybko, bo już 24 marca, został przy-
gotowany i wdrożony „Zakopiański Pakiet 
Wsparcia” skierowany do podmiotów gospo-
darczych i organizacji pozarządowych, a da-
jący im możliwość uzyskania ulg w opłatach, 
podatkach i czynszach. Następnie był on 
rozszerzany o kolejne zapisy. Indywidualne 
pakiety wdrożyły także jednostki miejskie. 

W ramach Pakietu możliwe jest:

••• Udzielenie ulgi w spłacie zaległego 
zobowiązania podatkowego lub innych 
zobowiązań, które nastąpi na indywidualny 
wniosek podatnika, w ramach pomocy 
de minimis. Dotyczy to opłat takich jak: 

• opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

• czynsz najmu od gminnych lokali 
użytkowych,

• czynsz za dzierżawę gminnego gruntu,

• opłata za zajęcie pasa drogowego,

• podatek od nieruchomości.

••• Obniżenie wysokości czynszu 
dzierżawnego o 70% za miesiące kwiecień 
i maj dla Przedsiębiorców, którzy prowadzą 
swoje działalności w lokalu, czy też na 
gruncie stanowiącym własność gminy 

Na wniosek Burmistrza podjęta została 
uchwała Rady Miasta Zakopane w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości płatnych
 w maju i czerwcu przedsiębiorcom, którzy 
do 17 sierpnia złożą odpowiedni wniosek.

Zawieszony został pobór opłat i kontroli 
w strefie płatnego parkowania do 8 maja 
2020 r.

W przedszkolach i punktach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane 
Rodzice nie ponosili opłat za czas, w którym 
jednostki zawiesiły działalność.
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MASECZKI DLA 
MIESZKAŃCÓW 

Urząd Miasta Zakopane oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej dla seniorów i osób po- 
trzebujących z terenu Zakopanego przezna- 
czył 11.000 szt. maseczek wielorazowych. 
Także w pierwszych dniach obowiązywania 
nakazu noszenia maseczek Straż Miejska 
edukowała i rozdawała maseczki.

ŚRODKI OCHRONY 
OSOBISTEJ 

Miasto Zakopane wsparło zakopiańskie 
służby przekazując środki ochrony oso-
bistej: maseczki, kombinezony ochronne 
pełne, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji. 
Podobne wyposażenie ma także do dyspo-
zycji i wykorzystuje w swoich działaniach 
Straż Miejska. 

•  Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Zakopanem otrzymała sprzęt 
ochrony osobistej w postaci 150 sztuk 
kombinezonów Oxy Chem, 150 sztuk masek 
ochronnych Oxy Line i 50 litrów płynu dezyn-
fekującego za łączną kwotę 19.704,50 zł.

•  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Olczy otrzymała 50 sztuk maseczek FFP3, 
500 sztuk maseczek chirurgicznych, 60 sztuk 
kombinezonów ochronnych Oxy chem, 
30 litrów płynu dezynfekującego, rękawiczki 
ochronne.

•  Szpital Powiatowy im. dra Tytusa 
Chałubińskiego otrzymał 200 sztuk kombine-
zonów Oxy Chem za kwotę 34.464,50 zł.

W związku z wznowieniem działalności przez 
publiczne i niepubliczne przedszkola i żłobek 
- dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
pracownikom, opiekunom, wychowawcom 
i ich małym podopiecznym - Miasto Zako- 
pane przekazało wszystkim placówkom 
płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 
maseczki.
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DEZYNFEKCJA MIASTA 

Akcję dezynfekcji ulic i ciągów pieszych 
trzykrotnie przeprowadziła miejska spółka 
Tesko. Objęła ona wiaty przystankowe na 
terenie miasta, przejście podziemne wraz 
z windami przy ul. Kościelskiej, sygnalizację 
drogową oraz teren Równi Krupowej, w tym 
kosze uliczne, poręcze, stojaki rowerowe 
i ławki. Płyn dezynfekujący (podchloryn 
sodu) jest bezpieczny dla mieszkańców oraz 
zwierząt. 

ZAKUP LAPTOPÓW 
DLA UCZNIÓW 

Miasto Zakopane zakupiło laptopy, które 
mają ułatwić dzieciom i młodzieży szkolnej 
udział w zajęciach prowadzonych w ramach 
zdalnego nauczania. Trafiły one do uczniów, 

którzy do tej pory mieli utrudniony dostęp 
do sprzętu komputerowego. 

Jest to wynik złożenia wniosku w ramach 
Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – 
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wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”, w którym 
Gmina Miasto Zakopane otrzymała maksy-
malną kwotę dofinansowania. Laptopy 
zakupione w ogólnej kwocie 80.000 zł zostały 
przekazane do szkół, a docelowo do uczniów. 
Po zakończeniu obecnego stanu epidemii 
sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wy-
posażeniu danej placówki oświatowej. 

KULTURA I PROMOCJA
Nie zapomnieliśmy w tym trudnym czasie 
o kulturze i promocji miasta, dostosowując 
działania do nowej sytuacji. 

•  Przygotowaliśmy kampanię „Sercem 
w Zakopanem” prowadzoną intensywnie 
na stronie internetowej Zakopane.pl oraz 

w mediach społecznościowych, zachęcając 
turystów poprzez wirtualny stały kontakt 
do podtrzymania zainteresowania naszym 
miastem i zmiany terminu pobytu, 
zamiast jego odwoływania. Do włączenia 
się w kampanię zaproszeni zostali także 
Przedsiębiorcy.

•  W wirtualnej przestrzeni zaistniały wyst-
awy Miejskiej Galerii Sztuki, Czerwonego 
Dworu oraz projekty takie jak „Codziennik 
Zakopiański” i miesięcznik Zakopane.pl. 

•  Szczególny nacisk położyliśmy na kontakt 
z Mieszkańcami poprzez media społecznoś- 
ciowe i stronę zakopane.pl – wiele postów 
i filmów zamieszczonych w ramach kampanii 
„Zakopane zostaje w domu” przekazywało 
najważniejsze informacje związane z pan-
demią i trwającymi działaniami miasta. 
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INWESTYCJE I BUDŻET

Epidemia koronawirusa postawiła nas przed 
trudnymi wyzwaniami i decyzjami związa-
nymi z budżetem miasta i koniecznymi 
oszczędnościami. Nie wstrzymaliśmy jednak 
najważniejszych inwestycji. Pozyskaliśmy 
także fundusze na kolejne, takie jak moder- 
nizacja ul. Przewodnika Józefa Krzeptow-                                         
skiego z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 1,8 mln zł. Prowadzimy bieżącą 
naprawę dróg. 

Zapewniam także, że nadal działamy i pracu-
jemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które 
pomogą Mieszkańcom i Przedsiębiorcom 
w trudnym gospodarczo czasie pandemii. 
Na sesji Rady Miasta Zakopane 14 maja 
podjęta została uchwała o zmianie stawki 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na tzw. 
ogródki gastronomiczne, która obniżona 
została o 78% przy ulicy Krupówki oraz o 75% 

w pozostałych lokalizacjach. Dotyczy ona 
całego Zakopanego i każdej działalności 
gastronomicznej. Pozwoli to Przedsiębiorcom 
z tej branży na otwarcie swoich lokali zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Życzę Państwu, aby dzięki wzajemnemu 
wsparciu i życzliwości, a także dzięki pomo- 
cy ze strony Miasta, udało się wszystkim 
przetrwać kryzys i jak najszybciej w pełni 
odbudować zarówno całą branżę turystyczną 
w Zakopanem, jak również każdą z prowa- 
dzonych w naszym Mieście działalności.  

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane
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Miasto Zakopane
www.zakopane.pl

  @GminaZakopane

  zakopane_official

   kanał na YT: Urząd Miasta Zakopane

ZAKOPIAŃSKI DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca 2020 

>>>STRONA 31

Centrum Kultury Rodzimej  
w willi Czerwony Dwór
www.zakopane.pl/strefa-turystyczna/
kultura/zakopianskie-centrum-kultury/
czerwony-dwor
ul. Kasprusie 27, tel. 661 601 651

   @czerwonydworzakopane

   czerwonydwor

„POZWÓLCIE DZIAŁAĆ  
WE MNIE TAJEMNICY…” 
wystawa dedykowana świętemu 

Janowi Pawłowi II.

„CZERWONY DWÓR  
I JEGO MIESZKAŃCY”  
Wystawa plenerowa

WSTĘP WOLNY

>>>STRONA 29

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. St. 
Żeromskiego 
www.biblioteka.zakopane.eu
os. Łukaszówki 4a, 

tel. 18 20 66 438 

- wypożyczalnia i czytelnia

tel. 18 20 14 006

 - oddz. dla dzieci i młodzieży

  @bibliotekaZakopane

  mbp_zakopane

WIRTUALNY KONKURS 
KRZYŻÓWKOWY DLA 
NAJMŁODSZYCH
1-7 czerwca 

WYPRAWA DO ŚWIATA 
DINOZAURÓW 
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci

wirtualne spotkanie online 

1 czerwca, godz. 11:00 

SPOTKANIE Z NAUKĄ
wirtualne spotkanie online 

18 czerwca, godz. 11:00

>>> STRONA 33-34

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ 
SYTUACJĄ ZNOSZENIA 
OBOSTRZEŃ NARODOWEJ KWA-
RANTANNY, ZAPRASZAMY DO 
ŚLEDZENIA NA BIEŻĄCO STRON 
INTERNETOWYCH INSTYTUCJI, 
KTÓRYCH AKTYWNOŚCI 
PREZENTUJEMY NA ŁAMACH 
INFORMATORA ZAKOPANE.PL.
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Miejska Galeria Sztuki  
im. Władysława  
hr. Zamoyskiego
www.galeria.zakopane.pl
ul. Krupówki 41, tel. 18 20 12 792

  @MGS.Zakopane

  mgs_zakopane

  kanał na YT: MGS Zakopane

„ŚWIĘCI NIE PRZEMIJAJĄ”  
WSTĘP WOLNY

20 maja – 31 lipca

BAZAR SZTUKI W DOMU
20 maja – 31 lipca

>>> STRONY 21-25

Galeria Antoniego Rząsy
www.antonirzasa.pl
ul. Bogdańskiego 16a

tel. 18 206 69 69 lub 695 482 204

  @galeria.antonirzasa

LAUREACI XV BIENNALE 
RZEŹBY NIEPROFESJONALNEJ 
IM. ANTONIEGO RZĄSY
21 kwietnia – 30 czerwca 

>>> STRONA 10

Kawiarnia Kmicic
www.kawiarniakmicic.pl
ul. St. Staszica 11a, tel. 798 082 274

  @kawiarniakmicic

„OBRAZY Z DRUGIEJ STRONY" 
wystawa Beaty Zalot

18 maja - 2 lipca 

>>> STRONA 15

Muzeum Karola 
Szymanowskiego  
w willi „Atma”
www.mnk.pl/oddzial/muzeum-karola-
szymanowskiego
ul. Kasprusie 19, tel. 18 202 00 40

ZOFIA STRYJEŃSKA Z WIZYTĄ  
U KAROLA SZYMANOWSKIEGO
14 listopada – 30 września

Muzeum Tatrzańskie
www.muzeumtatrzanskie.pl

  @muzeumtatrzanskie

  muzeumtatrzanskie

  kanał na YT: Muzeum Tatrzańskie

WYSTAWY WIRTUALNE  
– ARCHITEKTURA część II

Tatrzański Park Narodowy
www.tpn.pl
www.360studio.org/spacery/TPN.html

  @TatrzanskiParkNarodowy 

  tatrzanskiparknarodowy

  kanał na YT: TPNVideo
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MIEJSKA GALERIA SZTUKI  
IM. WŁADYSŁAWA  
HR. ZAMOYSKIEGO

ul. Krupówki 41 
tel. 18 201 27 92, 661 349 652 
www.galeria.zakopane.pl
@MGS.Zakopane
mgs_zakopane

Czynna
środa – niedziela 10.00-16.00
przerwa 13.00-14.00

Muzea, Galerie, Teatry

Jedna z najstarszych galerii w Polsce 
kontynuuje tradycje powstałego w roku 
1911 Bazaru Polskiego. Sala nad Bazarem 
Polskim – wzniesionym staraniem założonej 
przez Władysława hr. Zamoyskiego Fundacji 
Kórnickiej – od razu stała się centrum 
artystycznym. Tutaj swoje prace pokazywali 
m.in. W. Skoczylas, W. Brzega, E. Skotnicki, 
St. I. Witkiewicz, T. Axentowicz, X. Dunikowski, 
J. Fałat, R. Malczewski, bracia Pronaszkowie, 
A. Zamoyski. Tutaj działał słynny Teatr 
Formistyczny Witkacego. 

W przestrzeniach Galerii prezentowane są 
wystawy czasowe sztuki współczesnej. Orga-

Z A K O P I A Ń S K I E   C E N T R U M   K U LT U R Y
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nizowane są również wykłady, oprowadzania 
kuratorskie, warsztaty, promocje książek, 
koncerty kameralne. Wraz z powstaniem 
Zakopiańskiego Centrum Kultury w Miejskiej 
Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego zainicjo-
wano kilka bardzo ważnych cyklicznych pro-
jektów wystawienniczych m.in. Alfabet Sztuki, 
którego kuratorska koncepcja zakłada alfabe-
tyczną prezentację znaczących osobowości 
artystycznych, kształtujących współczesny 
wizerunek polskiej sztuki. W dwóch pierw-
szych edycjach prezentowane były prace 
m.in. Abakanowicz, Althamera, Baja, Bałki, 
Bereźnickiego, Ciecierskiego, Cześnika, Dwur-
nika, Dyrzyńskiego, Eidrigeviciusa, Eysymonta, 
Falandera, Fałata, Filonika, Fobera. 

Od roku 2016 odbywa się wystawa
Artyści Zakopiańscy, prezentująca dorobek 
twórczy całego współczesnego środowiska 
zakopiańskich plastyków. 

„Święci nie przemijają” 
Włączając się w obchody setnej rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II, Zakopiańskie Cen-
trum Kultury, Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. 
Zamoyskiego zapraszają na wystawę „Święci 
nie przemijają”.

Prezentowana cyklicznie galeria sylwetek, 
miejsc i obiektów jest narracyjną opowieścią 
o czasie, wartościach i ludzkich wyborach. 
Pozwoli Państwu lepiej poznać fundament 
naszej historii, kultury, sztuki i duchowości 
narodu. Zapraszamy Państwa w introspek-
cyjną podróż w głąb biografii tych, którzy 

zostali wyjątkowo naznaczeni charyzmatem 
miłosierdzia. 

Więcej >>> STRONA 21

Bazar Sztuki w domu
#BazarSztukiWdomu
Do wystawy „Święci nie przemijają" Miejska 
Galeria Sztuki opracowała karty z zadaniami 
nawiązującymi do postaci świętych. 

Więcej >>> STRONA 26

Adam Chmielowski, Ecce Homo, 1879-1890
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CENTRUM KULTURY RODZIMEJ 
W WILLI CZERWONY DWÓR

ul. Kasprusie 27, tel. 661 601 651
www.zakopane.pl/strefa-turystyczna/
kultura/zakopianskie-centrum-kultury/
czerwony-dwor   

Czynne:
wtorek-sobota 10.00 – 16.00
przerwa 13.00 - 14.00

Centrum Kultury Rodzimej, mieszczące się 
w zakopiańskim Czerwonym Dworze, znalazło 
już swoje stałe miejsce na kulturalnej mapie 
Zakopanego promując materialne i niema-
terialne dziedzictwo kulturowe Podhala. 

W Czerwonym Dworze organizowane są wy-
stawy prac podhalańskich twórców, warsztaty 
twórczości ludowej oraz wykłady i prelekcje 
organizowane w ramach „Wieczorów w Czer-
wonym Dworze”. Budynek w stylu witkiewi-
czowskim z lat 1901- 1902, w którym mieszkały 
wybitne postaci świata kultury i sztuki, by 
wymienić tylko Karola Szymanowskiego, Ar-
tura Rubinsteina, Stefana Żeromskiego czy 
Malczewskiego, wpisał się wyjątkowo w histo-
rię Polski. Tu właśnie 31 października 1918 roku 
powstała Rzeczpospolita Zakopiańska, na 
której czele stanął Stefan Żeromski. 

Dziś Czerwony Dwór jako Centrum Kultury 
Rodzimej stanowi miejsce unikalne. W prze-
strzeni Centrum znajduje się Galeria Sztuki 
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przygotowało też dla zainteresowanych wirtu-
alny spacer po niezwykłej wystawie pasyjnej 
„Pozwólcie działać we mnie tajemnicy…” (Jan 
Paweł II), której wernisaż zaplanowany był na 
13 marca 2020 r.

Więcej >>> STRONA 27 

Ludowej, w której zakupić można tradycyjną 
sztukę Podhala. Sztuka i rękodzieło znako-
mitych twórców podhalańskich zachwycają 
turystów, ale także licznie odwiedzających to 
miejsce zakopiańczyków.

W Czerwonym Dworze prezentowana jest sta-
ła kolekcja malarstwa na szkle zakopiańskich 
twórców. Znajdują się w niej między innymi 
prace nieżyjących już artystów: Eweliny Pęk-
sowej, Władysława Walczaka-Banieckiego, 
Zdzisława Walczaka, Jana Kosińskiego, Ada-
ma Doleżuchowicza. 

Wybrane prace z kolekcji zakopiańskiego 
malarstwa na szkle, artykuły o artystach, oraz 
relacje z dotychczasowych wystaw obejrzeć 
można na stronie Centrum Kultury Rodzimej 
www.zakopane.pl/strefa-turystyczna/kultura/
zakopianskiecentrum-kultury/czerwony-dwor. 
Zakopiańskie Centrum Kultury, Centrum 
Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór 

MUZEUM TATRZAŃSKIE  
IM. DRA TYTUSA 
CHAŁUBIŃSKIEGO BUDYNEK 
GŁÓWNY 

ul. Krupówki 10
tel. 18 201 52 05
www.muzeumtatrzanskie.pl

Z powodu remontu Gmach Główny oraz na-
stępujące filie Muzeum Tatrzańskiego:
- Muzeum Stylu Zakopiańskiego 
   Inspiracje

- Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba
- Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza
- Galeria Władysława Hasiora
- Galeria Sztuki im. W. i J. Kulczyckich
Są nieczynne do odwołania.

WYSTAWY WIRTUALNE  
– ARCHITEKTURA część II
Na stronie Muzeum Tatrzańskiego prezento-
wane są wybrane fotografie zakopiańczyka 
Apoloniusza Rajwy – przewodnika, fotografa 

Malarstwo na szkle, Zdzisław Walczak
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i ratownika górskiego. Jego dorobek arty-
styczny jako fotografa trafił do archiwum 
Muzeum Tatrzańskiego dzięki projektowi 
„Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dzie-
dzictwa Niematerialnego” dofinansowanemu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego 2014-2020, który umożliwił 
Muzeum Tatrzańskiemu między innymi zakup 
praw autorskich do fotografii związanych 
z Tatrami i Zakopanem. Jednym z autorów  
jest właśnie Apoloniusz Rajwa.
 
Jego zdjęcia, w formie slajdów, poukładane są 
tu tematycznie - od architektury, i wydarzeń 
kulturalnych, po Wyścig Pokoju. Prezento-
wane dla Państwa slajdy będą poprawione 
cyfrowo.
 
Przed nami więc druga odsłona fotografii 
Apoloniusza Rajwy – serdecznie zapraszamy!

MUZEUM KORNELA 
MAKUSZYŃSKIEGO  
W WILLI OPOLANKA

ul. Tetmajera 15 

Czynne:
środa - niedziela 9.00 - 16.00
niedziela WSTĘP WOLNY

Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi 
„Opolanka” ma charakter biograficzno-lite-
racki. Warto przypomnieć, że było to miejsce 
pobytu państwa Makuszyńskich podczas 
częstych wakacji, zarówno latem jak i zimą. Po 
drugiej wojnie światowej natomiast zamiesz-
kali pod Tatrami na stałe.
 
To, co dzisiaj znajduje się w Muzeum, jest 
zaledwie cząstką dorobku pisarza – kolekcjo-
nera dzieł sztuki i przyjaciela wielu wybitnych 
artystów. Muzeum powstało w roku 1966 ze 
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zbiorów ofiarowanych społeczeństwu przez 
Janinę Gluzińską-Makuszyńską (1896-1972), 
wdowę po pisarzu.
 
Kornel Makuszyński (1884-1953), pisarz, publi-
cysta, krytyk teatralny, jeden z najpopularniej-
szych pisarzy dla dzieci, urodził się w Stryju, 
a młodość spędził we Lwowie.  

MUZEUM KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO  
W WILLI ATMA

(Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
ul. Kasprusie 19
tel. 18 202 00 40
www.mnk.pl/oddzial/muzeum-karola-
szymanowskiego

Czynne: 
wtorek - piątek 10.00 - 16.00, 
sobota 10.00 – 17.00, 
niedziela 10.00 – 16.00. 

Przerwa techniczna 13.00 - 13.30

ZOFIA STRYJEŃSKA 
Z WIZYTĄ U KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO 
Pokaz trzech obrazów 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie. 

Zofia Stryjeńska (1891–1976) to najbardziej dziś 
znana malarka okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego w Polsce. Stryjeńska tworzyła 
prawie wyłącznie na papierze, używając farb 
wodnych. Dzięki temu osiągnęła niemożliwą 
w malarstwie olejnym „lekkość” przedstawień, 
charakteryzujących się pewnym prowadze-
niem pędzla. Tematem jest prawie zawsze 
człowiek. Z pobytu w Monachium wyniosła 
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Zapraszamy do zwiedzania Galerii Antoniego 
Rząsy online www.antonirzasa.pl. Znajdziecie 
tu państwo bogaty materiał fotograficzny 
dokumentujący prace artysty, teksty o nim, 
o historii Galerii, bogate archiwum wystaw.

Aktualnie prezentujemy wystawę czasową pt.:  
"Laureaci XV Biennale Rzeźby Nieprofesjonal-
nej im. Antoniego Rząsy" – wystawa w sieci.

widoczne w jej późniejszych pracach umiło-
wanie rytmu. To wtedy narodziła się charak-
terystyczna dla jej malarstwa „muzyczność”, 
stanowiąca o sile jego oddziaływania. Prace 
Stryjeńskiej, prezentowane w „Atmie”, to 
typowe dzieła sztalugowe artystki z połowy lat 
30. Ich niezwykłość polega przede wszystkim 
na tym, że nie powielają schematów kom-
pozycyjnych, wypracowanych przez artystkę 
wcześniej, co było charakterystyczne dla jej 
ówczesnej twórczości. 

Tekst opracowany na podstawie: 
Światosław Lenartowicz, Stryjeńska. 
Malarstwo, [Olszanica 2019]. 

GALERIA ANTONIEGO RZĄSY 
RODZINNA INSTYTUCJA 
KULTURY

ul. Bogdańskiego 16a  
tel. 18 206 69 69 
lub 695 482 204

www.antonirzasa.pl

Od 30 lat galeria Antoniego Rząsy współpra-
cuje z Wojewódzkim Domem Kultury w Rze-
szowie przy organizacji Biennale Rzeźby Nie-
profesjonalnej. Tradycyjnie organizowana jest 
tu wystawa laureatów konkursu. Na wernisaż 
do Zakopanego przyjeżdżają wszyscy nagro-
dzeni i wyróżnieni artyści. Wernisaże są okazją 
do wysłuchania niezwykłych, wzruszających 
historii o pasji i radości tworzenia. W tym roku, 
wyjątkowo opowieści nie będzie. Zapraszamy 
jednak do zwiedzenia wystawy.
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TATRZAŃSKIE LAPIDARIUM 
www.tpn.pl/poznaj/wystawy/tatrzanskie-
lapidarium

Wkrótce ponowne otwarcie!

TEATR ROZRYWKI RZT 
SZYMASZKOWA

ul. Szymaszkowa 1  
tel. 795 540 278

Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa planuje 
wznowić swoją działalność już wkrótce. 
Po aktualny repertuar zapraszamy na 
Facebooka @rztszymaszkowa

Miejsce niepowtarzalne! Daj się porwać 
sztuce!!!

CENTRUM EDUKACJI 
PRZYRODNICZEJ TPN 

ul. T. Chałubińskiego 42a 
tel. 18 202 33 12

www.tpn.pl/poznaj/wystawy-1/poznaj/
wystawy-14

Wkrótce ponowne otwarcie!



20 • CZYTAJ

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Zakopanem
zaprasza!
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego 
w Zakopanem wznowiła 
swoją działalność, ze 
względów bezpieczeństwa 
w ograniczonym zakresie. 
W dniach poniedziałek - piątek, 
godz. 9.00-15.30 czynne są: 

- Wypożyczalnia w Bibliotece 
Głównej  (os. Łukaszówki 4a), 
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
(ul. Zborowskiego 1). 

Zachęcamy do korzystania z e-czytelni 
biblioteki, w związku z przystąpieniem kolejny 
rok z rzędu zakopiańskiej biblioteki do 
wybranych baz ze zbiorami elektronicznymi: 
platformy Libra Ibuk oraz do platformy 
Legimi. Kody do wspomnianych platform 
wydawane są mailowo: mbp@biblioteka.
zakopane.eu

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 
kolejnych etapów uruchamiania biblioteki 
dostępne są na stronie internetowej www.
biblioteka.zakopane.eu i w mediach społe- 

cznościowych @bibliotekaZakopane, 
mbp_zakopane. 

Spotkanie z nauką
18 czerwca 2020 r. /czwartek/ godz. 11.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego w Zakopanem zaprasza 
dzieci na wirtualne „Spotkanie z nauką”. 
Na stronie internetowej biblioteki 
www.biblioteka.zakopane.eu oraz 
na Facebooku @bibliotekaZakopane podczas 
zajęć zaprezentowane zostaną doświadczenia 
naukowe, które dzieci będą mogły wykonać 
w domu z pomocą rodziców.

Zapraszamy również na atrakcje przygoto-
wane przez bibliotekę z okazji Dnia Dziecka

Więcej >>>STRONA 33-34
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Konkurs na dziecięcy 
plakat festiwalowy
Zapraszamy dzieci do 
udziału w Konkursie na 
dziecięcy plakat związany 
z 52. Międzynarodowym 
Festiwalem Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem. 
Termin składania prac został 
przedłużony do 25 czerwca. 

Zachęcamy do zaprezentowania własnej 
twórczości, a także do rozpoczęcia przygody 
z folklorem, kulturą podhalańską, również 
sztuką tworzenia plakatu. 

Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat 
wartości swoich korzeni i tożsamości, naby-
wanie wiedzy dotyczącej bogactwa kultury 
tradycyjnej, są priorytetami w działalności 
placówek kultury. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do zaangażowania się i zmobi-
lizowania dzieci do udziału w konkursie. 

Motywem przewodnim tegorocznego 
konkursu są obrzędy związane z praca-
mi w polu, a także z przygotowywaniem 
i spożywaniem posiłków. 

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 
szkół podstawowych oraz dzieci w wieku 
przedszkolnym.

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi w sierpniu. O szczegółowym terminie 
wręczenia nagród laureaci zostaną powia- 
domieni po rozstrzygnięciu konkursu przez 
Jury. 
• Prace prosimy składać w formie papierowej 
w Urzędzie Miasta Zakopane ul. T. Kościusz-
ki 13 w godzinach urzędowania z dopiskiem 
„Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy” 
• Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 18 20 20 436, 661 601 840 lub 
e-mailem: mffzg@zakopane.eu.

Regulamin i zarządzenie dostępne na stronie 
zakopane.pl pod linkiem: 
https://www.zakopane.pl/strefa-miejska/
aktualnosci/aktualnosci-zwykle/maj-2020/
konkurs-na-dzieciecy-plakat-festiwalowy-
przedluzony
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Onirycznie w Kmicicu
Po pandemicznej przerwie 
swoje podwoje otworzyła 
kawiarnia Kmicic, prezentując 
nową wystawę malarską 
autorstwa Beaty Zalot.

Artystka znana głównie z pasteli, tym razem 
przedstawia swoje obrazy olejne powstałe 
w ciągu ostatnich dwóch lat. „Obrazy 
z drugiej strony” to oniryczne pejzaże, 
zaułki podhalańskich wiosek, reminiscencje  
z egzotycznych podróży. Za prawie każdym 
z obrazów kryje się fragment rzeczywistego 
świata, miejsce dla artystki emocjonalnie 
ważne. 

To widok z jej ulubionej Cisowej Skały nieda- 
leko rodzinnego Gronkowa, gorczańskie pej-
zaże widziane z okna, zaułki w Ochotnicy czy 
panorama Tatr z Rzepisk. To także słowacka 
Lewocza, węgierski Eger, senna wioska 
w Wenezueli czy góry w Libanie. Pojawiają 
się nieśmiało także nowe tematy – malarstwo 
figuratywne a także koty sportretowane na 
tle podhalańskich widoków. 

Wystawa będzie czynna do 2 lipca. 
Więcej na www.kawiarniakmicic.pl

Beata Zalot - z zawodu i pasji dziennikarka, 
od 24 lat związana z Tygodnikiem 
Podhalańskim. Dla równowagi psychicznej 
pisze wiersze, opowiadania, w bezsenne 

noce zajmuje się malowaniem i ceramiką. 
Pieniądze trwoni głównie na wyprawy, uni-
kając biur podróży. Za każdym razem jednak 
z radością wraca do rodzinnego Gronkowa. 
Jest rodowitą góralką.Autorka tomików 
poezji: "Przesyłki ciszy", "Pomiędzy", "Szepty", 
"Anioł w ogrodzie", „Po drugiej stronie skóry” 
a także zbiorów opowiadań „Ozwa” i „Opo- 
wieści niedoskończone”. 

Strona autorska: www.pastele.pl
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W sercu III Rzeszy, Berlinie, Mistrzowie 
wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego. To jednak 
była dopiero zapowiedź tego, co miało się 
zdarzyć podczas zbliżających się letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku.

Igrzyska w Berlinie okazały się wyjątkowe 
z kilku powodów. Były to pierwsze igrzyska 
transmitowane w telewizji, były to też 
ostatnie igrzyska przed wybuchem II Wojny 
Światowej. Dla Zakopanego były wyjątkowe 
za sprawą młodego, wybitnie uzdolnionego 
sportowca Jerzego Ustupskiego.

Jerzy Ustupski, nauczyciel wf, narciarz 
i wioślarz. Urodził się w Zakopanem 1 kwiet-
nia 1911 roku. Absolwent CIWF w Warsza-
wie, był narciarzem SNPTT Zakopane, po 
przyjeździe do Krakowa stał się wioślarzem 
krakowskiego AZS.

Podczas Igrzysk w Berlinie nic nie szło 
zgodnie z założeniami, rok 1936 od początku 
nie był dla Jerzego szczęśliwy. Był bardzo 

Zapomniany medal...
W 1935 r. podczas Mistrzostw 

Europy w wioślarstwie na torze 

Grünau w dwójce podwójnej 

Roger Verey i Jerzy Ustupski 

zdobyli złoty medal i zostali 

Mistrzami Europy.

bliski udziału w zimowych igrzyskach w Gar-
misch-Partenkirchen. Został zgłoszony do 
igrzysk, jednak tuż przed wyjazdem do Nie-
miec, podczas treningu narciarskiego w Do-
linie Pięciu Stawów Polskich, upadł, połamał 
żebra i pozostał w kraju. Sztafeta, w której 
miał startować, zajęła w Ga-Pa 7 miejsce.

Kontuzja była bardzo trudna. Ustupski zak-
walifikował się na letnie igrzyska w Berlinie, 
nie był jednak w szczytowej formie. Verey 
startował poprzedniego dnia w jedynkach. 
W półfinale zemdlał w łodzi i nie dokończył 
wyścigu. Do rywalizacji dwójek podwójnych 
Polacy przystąpili mocno osłabieni.

Wysłannik Przeglądu Sportowego Jan Erdman 
tak opisywał to, co działo się na torze:
„W przedbiegach nasza osada zajęła drugie 
miejsce… W repasażach mieli trudnych rywali 
– Australijczyków, Węgrów, Szwajcarów i Bra-
zylijczyków. Dwie pierwsze osady zdobywały 
awans do finału.

Jerzy Ustupski w 1935 r.
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Na półmetku najszybsi są Szwajcarzy… Verey 
i Ustupski zaczynają pracować z największym 
nakładem sił. Polska i Australia idą łeb w łeb…
Na mecie jednak pierwsi są Szwajcarzy. 
Polska jest o długość łodzi z tyłu. Verey pada 
zemdlony na plecy. Ustupski oblewa go wodą. 
Obaj są skrajnie wyczerpani...
W finale obaj nasi wioślarze musieli dać z sie-
bie wszystko. … wyścig był desperacki.
W jego początkowej fazie osada z Polski 
płynęła na czwartym miejscu…
Moment kulminacyjny wyścigu nadszedł na 
800 metrze – Polska wysunęła się na trzecie 
miejsce i rozpoczęła jego heroiczną obronę.
Na 1200 metrze Vereya zaczęły łapać skurcze. 
Po kilkunastu sekundach ból jednak minął, 
a w naszych reprezentantów wstąpiły nowe 
siły. Udało im się obronić brązowy medal”
 

Medal został zdobyty. Zimowa Stolica 
Polski dzięki Jerzemu Ustupskiemu została 
udekorowana medalem olimpijskim. To 
pierwszy medal olimpijski zdobyty przez 
zakopiańczyka, na drugi Zakopane czekało 
20 lat. W 1956 roku pierwszy medal ZIO 
zdobył w Cortina d’Ampezzo Franciszek 

Gąsienica- Groń w kombinacji norweskiej.
Warto o tym pamiętać

Jerzy Ustupski uprawiał taternictwo, był 
ratownikiem górskim. W 1939 za współpracę 
z AK został aresztowany i osadzony na Mon-
telupich. Uciekł z transportu do Oświęcimia, 
działał w partyzantce. Wziął udział w Powsta-
niu Warszawskim jako telegrafista AK.

Po wojnie pracował jako dyrektor Uzdrowiska 
Karpacz i burmistrz Zakopanego, kierownik 
schroniska PTTK na Hali Gąsienicowej i pre-
zes Związku Podhalan. Przez osiemnaście lat 
był dyrektorem Ośrodka Sportowego GKKFiT 
w Zakopanem (COS).

Aktywny działacz sportowy i turystyczny, 
sędzia narciarski i wioślarski, członek ZG PTTK. 
Opublikował podręczniki: Turystyka i Poradnik 
turysty narciarza oraz artykuły na tematy 
turystyczne i narciarskie.

Odznaczony niebieskim krzyżem GOPR, 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Powstańczym 
i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski.

Zmarł w Zakopanem w 2004 roku w wieku 
93 lat. Pochowany na Cmentarzu Zasłużo-
nych na Pęksowym Brzyzku.

Źródła;
Profil na str. PKOl (pol.), Profil na Sports-Reference.
com (ang.), „Podhalanka" 1987, nr 1. – „MES" 2, 1987
„Sportowe Podhale", Olimpijski.pl, Kruszwica.tk, 
Stefan Leśniowski, Zespół: Koncern Ilustrowany 
Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 
1-S-3297-3, https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category: Jerzy_Ustupski, M.P. z 1999 r. nr 6, poz. 68.

Osada Verey-Ustupski, Berlin 1936
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KOLEJKI 

Kolej krzesełkowa Szymoszkowa 
Polana Szymoszkowa, 
tel. 18 201 72 30, 
www.szymoszkowa.pl

Kolej krzesełkowa Wielka Krokiew 
ul. Br. Czecha, tel. 725 300 163,
www.zakopane.cos.pl

Kolej linowa Kasprowy Wierch 
ul. Kuźnice Tatrzański Park Narodowy, 
www.pkl.pl, tel. 18 20 20 300.
Biuro Obsługi Klienta - dolna stacja kolei 
pod Gubałówką

Kolej linowo - terenowa Gubałówka 
Plac Pod Gubałówką, www.pkl.pl,
tel. 18 20 20 300 

Kolej linowa Butorowy Wierch 
Butorowy Wierch, www.pkl.pl,
tel. +48 18 20 63 941

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU 
GÓRSKIEGO 

Mobilna Wypożyczalnia Sprzętu 
Górskiego 
tel. 790 303 300 
www.wypozyczalniagorska.pl

Tatra Trade 
tel. 600 466 176, 608 353 045

WYPOŻYCZALNIA 
ROWERÓW
Nowotarska 21
tel. 795 388 087

Adventure 4x4
ul. St. Zubka 40, tel. 18 546 15 30

Snowdoo
tel. 501 575 575

Bike Point
na telefon 884 310 035

PARKI ROZRYWKI

Adventure
Gubałówka
na telefon 692 849 611

QUADY 

Quadoo Adventure 4x4 
ul. St. Zubka 40, tel. 501 575 575 

Snowdoo 
tel. 501 575 575 

INNE 

GÓRNA RÓWIEŃ KRUPOWA 
alejki dla rowerów, rolek dla dzieci, 
ścieżki do biegania, spacerów
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Z miasta prosto na szlak 
Nosal - Kuźnice - Kalatówki
W poszukiwaniu szlaków 
położonych najbliżej centrum 
Zakopanego tym razem 
odwiedzimy południową 
część miasta - Nosal, 
Kuźnice, Polanę Kalatówki 
czy Drogę nad Reglami. 

Spacer rozpoczniemy przy Rondzie Jana 
Pawła II. Kierujemy się na południe, w górę, 
aleją Przewodników Tatrzańskich. Po ok. 
10 minutach od rozpoczęcia spaceru po 
prawej stronie mijamy Księżówkę - Dom 
Rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski. 
Najstarsza drewniana część budynku została 
wybudowana ok. 1874 r. W Księżówce gościło 
wielu polskich kapłanów, m.in. kardynałowie 
Adam Sapieha, Stefan Wyszyński i Karol Woj-
tyła. Jan Paweł II mieszkał tu podczas wizyty 
w Zakopanem w czerwcu 1997 r. Do dziś jego 
pokój pozostał niezmieniony.

Kilkaset metrów dalej, od dochodzącej 
ukosem z lewej strony ul. Karłowicza, możemy 
kontynuować spacer drogą prosto do Kużnic 
- wysadzaną ponad 150-letnimi jesionami, 
jaworami i modrzewiami, stanowiącymi 
pomniki przyrody, mijając po prawej stronie 
charakterystyczny pomnik „Prometeusz 

rozstrzelany” autorstwa Władysława Hasiora  
postawiony w 1964 r. dla upamiętnienia 
20 Polaków rozstrzelanych przez Niemców 
w tym miejscu 30 maja 1944 r. 

My jednak proponujemy szlak zielony, 
którego początek znajduje się po lewej 
stronie Potoku Bystra, od ulicy Bulwary 
Słowackiego. Znajdziemy się w okolicy 
kamiennej tamy, postawionej w 1900 r., która  
przegradza łożysko Bystrej, tworząc spory 
zbiornik. Tam właśnie rozpoczyna się szlak na 
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Nosal (1206 m.n.p.m.). Krótki (50 min.) i bez 
większych utrudnień, prowadzący na skalisty 
szczyt, który mimo skromnej wysokości 
jest bardzo ciekawy. W jego rejonie można 
obserwować reliktowe laski sosnowe. 
Roztacza się z niego panorama na część Tatr 
m.in. Giewont, Czerwone Wierchy, granitowe 
otoczenie Doliny Gąsienicowej oraz leżące 
poniżej Kuźnice. Ze szczytu możemy zejść do 
Przełęczy Nosalowej oddzielającej Nosal od 
lesistego Nieboraka. Tu możemy wybrać żółty 
szlak na Polanę Olczyską albo kontynuować 
wycieczkę za zielonym znakowaniem. Po ok. 
25 minutach znajdziemy się w leżących w wy-
locie Doliny Bystrej Kuźnicach.  

Wyruszamy niebieskim szlakiem na Polanę 
Kalatówki szeroką bitą drogą, rozbudowaną 
w latach 1938-39. Po około 15 min. dojdziemy 
do ogrodzonego terenu klasztoru Sióstr 

Albertynek, gdzie można zwiedzić Pustelnię 
Św. Brata Alberta, czy skręcając krótkim 
żółtym szlakiem (ok.15 min) - klasztor Braci 
Albertynów na Śpiącej Górce. Docieramy 
na Polanę, z usytuowanym na niej hotelem 
górskim PTTK, przed nami widok na Kalacką 
Turnię. Ze wschodniej części grzbietu 
Giewontu spada Suchy Żleb, jedna z kolebek 
polskiego narciarstwa zjazdowego (pierwsze 
zawody zorganizowano tu w 1909r.). Choć 
z Kalatówek możemy kontynuować wycieczkę 
na jeden z najbardziej popularnych szczytów 
Tatr - Giewont, czy Kopę Kondracką (szlaki 
zdecydowanie dłuższe i trudniejsze), my re-
komendujemy czarny szlak Drogą nad Regla-
mi. Ścieżka wyznaczona przez Towarzystwo 
Tatrzańskie już w 1900r., biegnąca wśród 
bogatej i zmieniającej się scenerii. Dotrzemy 
nią do Doliny Białego (1 godz.), bądź nieco 
dalej do Czerwonej Przełęczy i na Sarnią 
Skałę (kolejne 15 min), skąd otwiera się przed 
nami przepiękny widok na północną ścianę 
Giewontu. Droga nad Reglami ciągnie się 
aż do Doliny Chochołowskiej, my jednak 
wycieczkę możemy zakończyć na Polanie 
Strążyskiej, a stąd już w 40 min. (czerwone 
znakowanie) dotrzemy do Drogi pod Reglami 
i ul. Strążyskiej.
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„Święci nie przemijają” 
                                 św. Jan Paweł II

www.galeria.zakopane.pl

Setna rocznica urodzin 

św. Jana Pawła II to czas 

wyjątkowej refleksji i okazji 

do ponownego odczytania 

uniwersalnego sensu 

duchowego dziedzictwa, 

które nam zostawił. Jego 

aksjologiczną wartość możemy 

odkrywać na wielu poziomach: 

wiary, moralności, lecz także 

narodowej i historycznej 

tożsamości.

Zamknięte ostatecznie historyczną klamrą 
dzieje tego niezwykłego pontyfikatu zawierają 
w sobie biografię człowieka, który jak żaden 
dotąd przywódca duchowy, przywrócił nauce 
Kościoła negowanej przez nurty Oświecenia, 
aspekt głębokiego humanizmu. Czynił to na 
bieżąco interpretując i aktualizując naukę 
społeczną Kościoła, stosując kryteria moralne 
dla zdefiniowania zjawisk społecznych, 
ekonomicznych i politycznych. Jego wielkość 
i znaczenie to nie tylko imponujący dorobek 
intelektualny zawarty w encyklikach, licznych 
adhortacjach i wystąpieniach lecz również 

pragmatyzm w stosowaniu owych ewangeli- 
cznych zasad humanizmu, polegających na 
wskazywaniu wartości poprzez rolę, biografię 
i czyn jednostki. 

Wynosił na ołtarze (także tutaj pod Tatrami) 
tych, którzy stawali się drogowskazami moral-
nymi w czasach mroku poprzez ich biografię 
i „heroiczność cnót” […].

Lidia Rosińska-Podleśny
        Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr.

Zamoyskiego w Zakopanem
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Św. Brat Albert  
(Adam Chmielowski) ur. 1845 r., zm. 1916 r.  
Powstaniec, malarz, zakonnik franciszkański, 
założyciel Zgromadzenia Braci Albertynów 
Posługujących Ubogim.

W 1863 r. przyłączył się do powstania 
styczniowego. W trakcie walk został ciężko 
ranny w wyniku czego amputowano mu nogę. 
W 1865 r. rozpoczął kształcenie artystyczne. 
Na jego dorobek twórczy składają się szkice, 
obrazy olejne, akwarele. W 1887 r. w Kaplicy 
Loretańskiej kościoła Ojców Kapucynów 
w Krakowie Adam Chmielowski przywdział 
szary habit III Zakonu św. Franciszka i od tej 
pory znany jest jako Brat Albert. W 1989 r., 
podczas kanonizacji w Rzymie, Jan Paweł II 
ogłosił Brata Alberta świętym. 

Brat Albert, ok. 1912 Adam Chmielowski, Opuszczona plebania, 1888

Adam Chmielowski, Portret Antoniego 
Sygietyńskiego, ok. 1875
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Pustelnia na Kalatówkach

s. Bernardyna

Bł. Bernardyna 
(Maria Jabłońska) ur. 1878 r., zm. 1940 r. 
Polska zakonnica, mistyczka, współzałoży-
cielka i pierwsza przełożona generalna Zgro-
madzenia Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim, duchowa córka, współpracownica 
i kontynuatorka dzieła miłosierdzia św. Brata 
Alberta. W 1897 r. rozpoczęła nowicjat, 
otrzymała imię s. Bernardyna i podjęła 
pracę w przytulisku dla kobiet w Krakowie. 
Od tej pory z jeszcze większym oddaniem 
posługiwała najbardziej potrzebującym. Praca 
w placówkach opiekuńczych, przytuliskach 
i ochronkach dla dzieci stała się jej życiową 
misją. W 1997 r. w Zakopanem została beatyfi-
kowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jan Paweł II wynosząc na ołtarze dwie kobie- 
ty – św. Kingę i św. Urszulę Ledóchowską, 
których życie i czyny dzielą epoki, a łączy wy-

jątkowa wspólnota misji, połączył symboliczną 
klamrą dwa duchowe ośrodki tak istotne dla 
religijnego społecznego i kulturowego kolorytu 
górskiej ziemi. 

Paralelność losów i postaw jest tutaj wyjąt-
kowa, a 700-letni dystans dziejowy jedynie 
uwypukla uniwersalizm i ponadczasowość 
wyznawanych wartości, o które dzisiaj tak 
trudno. Obie kobiety pochodziły ze znakomi-
tych rodów, obie przybyły na polską ziemię, 
bezgranicznie oddane w służbie bliźniemu, 
przejęte bytem narodu i losem państwa. Obie 
królewski i arystokratyczny splendor zamieniły 
na zgrzebne płótno habitu. Obie po ziemskiej 
peregrynacji, oddając wszystko co doczesne, 
spoczęły pośród swoich współwyznawczyń, 
a ich dzieło i żywy kult nadal przynosi owoce.

Lidia Rosińska-Podleśny
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Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Kanonizacja św. Kingi przez Jana Pawła II, 
Stary Sącz, 1999

Św. Kinga, SFRAG, MEDAL, Stary Sącz, 1999Jan Matejko, Bł. Kinga, 1892

Św. Kinga  
(również Kunegunda) ur. 1234 r., zm. 1292 r. 
Węgierska królewna z dynastii Arpadów, 
księżna krakowska i sandomierska, a następ- 
nie zakonnica w Zakonie Świętej Klary 
(klarysek), żona polskiego władcy Bolesława 
V Wstydliwego oraz święta Kościoła katolic- 
kiego. Wraz z Bolesławem stała się funda-
torką wielu klasztorów i kościołów. Dziełem 
jej życia była fundacja starosądeckiego klasz-
toru klarysek. Po śmierci męża rozdała resztę 
kosztowności ubogim i wyjechała do Starego 
Sącza, gdzie postanowiła spędzić resztę swo-
jego życia przyjmując habit zakonny. W 1291 r. 
Kinga zapadła na ciężką chorobę, zmarła 
w opinii świętości w starosądeckim klasz-
torze. Pochowano ją w kościele klasztornym 
sióstr klarysek.
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Milczenie jest pokojem duszy
Urszula Ledóchowska

Zdjęcia prac oraz materiały prezentowane 
na wystawie pochodzą z archiwum i zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Zgro-
madzenia Sióstr Albertynek i Braci Alber-
tynów Posługujących Ubogim w Krakowie, 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wie-
liczce, Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym 
Sączu i Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Ser-
ca Jezusa Konającego w Pniewach i Urzędu 
Miasta w Zakopanem.

Św. Urszula Ledóchowska   
(Julia Ledóchowska) ur. 1865 r., zm. 1939 r. 
W 1886 r. Julia Ledóchowska wstąpiła 
do klasztoru urszulanek w Krakowie. Po 
nowicjacie złożyła śluby zakonne i otrzymała 
imię s. Maria Urszula od Jezusa. W 1914 r. 
rozpoczęła w Szwecji działalność apostolską, 
gromadziła katoliczki na dyskusje religijne, 
rekolekcje. Zaczęła również wydawać 
miesięcznik katolicki. Zainicjowała wydanie 
zbioru tekstów o Ojczyźnie (1917 r.), orga-
nizowała odczyty. Założyła szkołę języków 
dla skandynawskich dziewcząt. W 1920 r. 
wraz z całą wspólnotą urszulanek wróciła do 
Polski i zaangażowała się w odbudowę kraju. 
Powstało wówczas apostolskie Zgromadze-
nie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Kona-
jącego. Jan Paweł II beatyfikował Urszulę 
Ledóchowską 20.06.1983 r., natomiast kano- 
nizacja nastąpiła 18.05.2003 r. 

Św. Urszula Ledóchowska, Łódź, 1937

Pniewy, 1925

Poświęcenie kamienia węgielnego,  
Warszawa, 1930
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Bazar Sztuki 
w domu
#BazarSztukiWdomu

Zakopiańskie Centrum Kultury 

i Miejska Galeria Sztuki im. Wł. 

hr. Zamoyskiego w Zakopanem 

w ramach cyklu Bazar Sztuki 

zapraszają do aktywności 

twórczej w domu.

Bazar Sztuki to zainicjowany przez Miejską 
Galerię Sztuki cykl warsztatów, wykładów 
oraz spotkań z artystami, w odniesieniu do 
budynku Bazaru Polskiego, w którym znajduje 
się galeria.

Bazar Polski został wzniesiony w 1911 roku, 
staraniem założonej przez Władysława 

hr. Zamoyskiego Fundacji Kórnickiej. Sala ek-
spozycyjna stała się centrum artystycznym, 
w którym swoje prace prezentowali wybitni 
polscy artyści.

W ramach cyklu #BazarSztukiWdomu Miejska 
Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
przygotowała serię kart z zadaniami dla 
miłośników sztuki w każdym wieku, za 
pośrednictwem których wszyscy będą 
mogli zaznajomić się z daną ekspozycją.

Specjalnie do wystawy „Święci nie przemijają”
Miejska Galeria Sztuki opracowała zadania 
nawiązujące do postaci św. Kingi, św. Urszuli 
Ledóchowskiej, bł. Bernardyny Jabłońskiej, 
św. Brata Alberta. Plansze z zadaniami będą 
systematycznie publikowane na stronie 
internetowej galerii. Można je pobrać na 
komputer, smartfon, tablet lub wydrukować. 
Zachęcamy do wysyłania gotowych prac 
na adres e-mailowy galerii: mgs@galeria.
zakopane.pl. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.galeria.zakopane.pl oraz 
w mediach społecznościowych.
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Centrum Kultury Rodzimej 
w willi Czerwony Dwór
ul. Kasprusie 27
www.zakopane.pl/strefa-turystyczna/kultura/zakopianskie-
centrum-kultury/czerwony-dwor

WYSTAWA PASYJNA 
POZWÓLCIE DZIAŁAĆ 
WE MNIE TAJEMNICY... 
(św. Jan Paweł II)

Zaproszeni do udziału w wystawie twórcy 
podhalańscy zechcieli podzielić się swoją 
myślą twórczą wyrażoną w formie dzieła arty-
stycznego, dotyczącą największej tajemnicy 

naszego istnienia. Tytuł wystawy zaczerpnięty 
z „Rozważań o śmierci” Jana Pawła II (1975) 
znajduje swą realizację w obrazach na szkle, 
rzeźbie w drewnie, formach witrażowych, 
haftowanych, czy wykutych w żelazie. 
Zapraszając Państwa na tę niezwykłą 
wystawę dedykowaną św. Janowi Pawłowi 
Wielkiemu wierzymy, że podhalańska sztuka 
będzie dla Państwa fragmentem „nadziei, 
która sięga poza kres”. Na wystawie można 
zobaczyć prace 30 autorów.

Obrazy haftowane, Joanna Galica-Dorula
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Malarstwo na szkle, Maria Gąsienica-Gładczan

Malarstwo na szkle,  
Bożena Doleżuchowicz Mickiewicz

Witraż, Kinga Kułach
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WYSTAWA PLENEROWA 
CZERWONY DWÓR 
I JEGO MIESZKAŃCY
W ogrodzie Czerwonego Dworu, na zewnę- 
trznej przestrzeni ekspozycyjnej, prezen-
towana jest wystawa „Czerwony Dwór i jego 
mieszkańcy”. Ekspozycja ta poświęcona jest 
bogatej historii tej zabytkowej willi oraz 
osobom, które mieszkały w niej podczas 
pobytu w Zakopanem.  

ZAKOPANE CZYTA 
JANA PAWŁA II
18 maja 2020 r. w 100. Rocznicę Urodzin 
Jana Pawła II ks. Infułat Stanisław Olszówka 
oraz zastępca burmistrza Agnieszka Nowak-
Gąsienica zainaugurowali wydarzenie „Zako- 
pane czyta Jana Pawła II”. Teksty Karola 
Wojtyły - biskupa, arcybiskupa, a następnie 
jako następcy św. Piotra – Jana Pawła II, są 
związane z Jego licznymi wizytami duszpas-
terskimi w Zakopanem i na Podhalu. Celem 
projektu jest uczczenie 100. rocznicy urodzin 
największego z Polaków poprzez przypom-
nienie Jego słów. Wyboru tekstów dokonują 

ks. Infułat Stanisław Olszówka, dr hab. inż. 
Beata Kępińska oraz dr Małgorzata Wnuk, 
a czytają je Zakopiańczycy - przedstawiciele 
różnych zawodów i środowisk. Zaangażowa- 
nie wielu osób do przeczytania wybranych 
fragmentów ma na celu zgromadzenie 
nas wszystkich wokół postaci Świętego 
sięgnięcie do Jego słów i zastosowanie ich 
w naszym dzisiejszym życiu. Zainicjowane 
przez Czerwony Dwór wydarzenie niechaj 
stanowi źródło wiedzy o największym z Po-
laków dla młodszego pokolenia, i młodym 
ludziom niechaj ukarze głębię życia według 
Jana Pawła II..  

Nagrania emitowane są na stronach UM 
Zakopane, Podhalańskiego Portalu Informa-
cyjnego Watra, Facebooku ZakopaneOfficial, 
Czerwonego Dworu, kanale YouTube.
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STAŁA EKSPOZYCJA 
MALARSTWA NA SZKLE 
ZAKOPIAŃSKICH 
ARTYSTÓW
Od 16 sierpnia 2018 roku, czyli od otwarcia 
Centrum Kultury Rodzimej w zabytkowej, 
odnowionej willi Czerwony Dwór można 
podziwiać stałą kolekcję malarstwa na szkle 
najznakomitszych zakopiańskich twórców.  
Bogactwo i różnorodność tej charakterys-
tycznej dla Podhala żywej dziedziny sztuki, 
to element tradycji, który fascynuje wielu 
turystów z kraju i zagranicy.

GALERIA SZTUKI 
LUDOWEJ
Zapraszamy do Galerii Sztuki Ludowej, 
w której zakupić można tradycyjną sztukę 
Podhala, rękodzieło oraz wyroby rodzimych 
twórców. Znajdą tutaj Państwo malarstwo 

na szkle, wyroby ze skóry, rzeźby, haftowane 
obrusy, chustki, spinki i rozetki, drewniane 
szkatułki i wiele innych pięknych przedmio- 
tów. W Czerwonym Dworze znajdziecie 
Państwo góralski upominek na każdą kieszeń.

GODZINY OTWARCIA CENTRUM
OD WTORKU DO SOBOTY 10:00 – 16:00 
Z OBOWIĄZKOWĄ PRZERWĄ TECH-
NICZNĄ W GODZ. 13:00 – 14:00

"Góralska muzyka" Adam Doleżuchowicz
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Zakopiański 
Dzień Dziecka 
Dzień Dziecka to wprost 

idealna okazja do świetnej 

zabawy. Z tej okazji Miasto 

Zakopane przygotowało 

mnóstwo niezwykłych atrakcji 

dla najmłodszych. Świętowanie 

w tym roku potrwa cały 

tydzień, a rozpoczniemy je już 

1 czerwca! Zabierzemy dzieci 

w emocjonującą przygodę, 

która tym razem odbędzie 

się w przestrzeni internetu 

i mediów społecznościowych. 

Sztuka, folklor, sport, konkursy, 

wirtualne zajęcia, oryginalne 

życzenia składane przez 

dorosłych oraz rozstrzygnięcie 

programu „COOL- turalny 

Człowiek”. Serdecznie 

zapraszamy!

Miasto Zakopane zawsze dbało o przygoto- 
wanie z okazji Zakopiańskiego Dnia Dziecka 
ciekawych i pobudzających wyobraźnię atra- 
kcji dla najmłodszych zakopiańczyków, ich 
rodziców oraz odwiedzjących nasze miasto 
gości. W tym roku nie może być inaczej! 



40 • WYDARZENIA

Dlatego chcielibyśmy, czerpiąc z możliwości 
jakie daje wirtualna przestrzeń, zapropo- 
nować najmłodszym coś dla umysłu i coś 
dla ciała. 

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoys-
kiego zaprasza dzieci do aktywności twórczej 
poprzez dziecięcą edycję „Bazaru Sztuki 
w domu”. Dzięki niej najmłodsi będą mogli 
zrealizować swoje artystyczne pasje. Na 
stronie www.galeria.zakopane.pl zamieszczo-
ne zostały specjalnie przygotowane z tej 
okazji karty – tym razem związane z prezen-
towaną obecnie w przestrzeni galerii wystawą 
„Święci nie przemijają”. Dla wszystkich dzieci, 
które gotowe prace odeślą na adres galerii: 
mgs@galeria.zakopane.pl lub dostarczą je 
osobiście do MGS (ul. Krupówki 41) w dniach 
3-5 czerwca 2020 r. (w godz. 14:00-16:00), 
czekają upominki. 

1 czerwca na stronie zakopane.pl opubliko- 
wana zostanie kolorowanka „Zakopiańskie 
wzory”, którą każdy chętny będzie mógł 
wydrukować u siebie w domu. Rysunki, 
z których stworzono kolorowankę, wykonali 
w ubiegłym roku Twórcy Ludowi w ramach 
projektu „Popularyzacja zakopiańskiego dzie- 
dzictwa kulturowego”. Był on współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

-

-
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
z Działania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Tego samego dnia podsumujemy program 
COOL- turalny Człowiek. Wyłonimy zwy-
cięzców i wręczymy nagrody. Losowanie 
nagród odbędzie się wirtualnie o godz. 10.00 
a po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu 
miasta Zakopane o godz. 14.00

Na oficjalnym Facebooku Miasta Zakopane 
@ZakopaneOfficial zapraszamy do ogląd-
nięcia krótkich, często zabawnych filmi- 
ków z życzeniami, w których znane osoby 
- przedstawiciele różnych branż oraz środo- 
wisk z Zakopanego i nie tylko, składać będą 
życzenia dzieciom z okazji ich święta. 

Również 1 czerwca w samo południe na 
stronie Urzędu Miasta Zakopane 
www.zakopane.pl, zostanie umieszczony link 
do sportowego quizu, w którym znajdą się 
różne pytania dotyczące sportu i sportowców 
w naszym mieście. Quiz będzie miał formę 
ankiety, w której odpowiedzi chętni udzielać 
będą przez internet. Liczyć się będzie po-
prawność udzielonych odpowiedzi na zadane 
pytania oraz najlepszy czas. Quiz dostępny 

będzie przez cały dzień, a odpowiadać będzie 
można aż do godziny 23.59. Pamiętajcie, liczą 
się przede wszystkim poprawne odpowiedzi, 
więc może zdarzyć się tak, że osoba, która 
odpowie na przykład o godzinie 21.00 wciąż 
będzie miała szansę na wygraną! Nagra-    
dzamy 3 pierwsze miejsca! 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego w Zakopanem na stronie inter-
netowej biblioteki przygotowała „Konkurs 
krzyżówkowy dla najmłodszych”, który ogło-
szony zostanie 1 czerwca. Hasło rozwiązanej 
krzyżówki należy wysyłać od 1 do 7 czerwca 
na adres e-mail: mbp@biblioteka.zakopane.
eu. Do wygrania puzzle, książki i kolorowanki. 
Krzyżówka oraz regulamin będą dostępne 
na stronie biblioteki 
www.biblioteka.zakopane.pl.

Wyprawa 
do świata

dinozaurów

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula
 Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

zapraszają na wirtualne zajęcia dla dzieci

1 czerwca 2020 r.
godz. 11.00 

www.biblioteka.zakopane.eu
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Kolejną atrakcją będą wirtualne warsztaty 
literacko-plastyczne dla dzieci pt. „Wyprawa 
do świata dinozaurów”. Spotkanie online 
odbędzie się 1 czerwca (poniedziałek) 2020 r. 
o godzinie 11.00 na stronie internetowej 
www.biblioteka.zakopane.eu oraz na Face-
booku @BiliotekaZakopane. 

To co, gotowi na ten wyjątkowy dzień?

1 CZERWCA 2020 
godz. 10.00
COOL-turalny CZŁOWIEK 
wirtualne losowanie nagród głównych 
www.zakopane.pl

godz. 11.00 
WYPRAWA DO ŚWIATA DINOZAURÓW 
wirtualne zajęcia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. St. Żeromskiego 
www.biblioteka.zakopane.eu

godz. 12.00 
START WIRTUALNEGO QUIZU 
SPORTOWEGO
sprawdź swoją wiedzę – wygraj nagrody!
www.zakopane.pl

godz. 14.00
COOL-turalny CZŁOWIEK 
rozdanie nagród głównych
sala obrad Urzędu Miasta Zakopane

ZAKOPIAŃSKIE WZORY 
kolorowanka zaprojektowana przez Twórców 
Ludowych w roku 2019 
w ramach programu „Popularyzacja zako- 
piańskiego dziedzictwa kulturowego”

www.zakopane.pl
Facebook@ZakopaneOfficial

1 – 3 CZERWCA 2020
SKŁADAMY ŻYCZENIA DZIECIOM 
Facebook @ZakopaneOfficial

1 – 7 CZERWCA 2020 
WIRTUALNY KONKURS KRZYŻÓWKOWY 
DLA NAJMŁODSZYCH
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. St. Żeromskiego
www.biblioteka.zakopane.eu

3 – 5 CZERWCA 2020
BAZAR SZTUKI W DOMU DLA DZIECI
Miejska Galeria Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego
www.galeria.zakopane.pl
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Cool-turalny Człowiek. 
Podsumowanie Programu 
Co roku, od września do 

maja Miasto Zakopane 

prowadzi program „COOL-

turalny Człowiek”. Do udziału 

zapraszamy dzieci od 

przedszkolaka po maturzystę, 

uczęszczające zarówno 

do placówek samorządowych, 

jak również państwowych 

i niepublicznych na terenie 

Zakopanego. 

Program ma na celu zapoznanie dzieci, 
młodzież, a także mieszkańców Zakopanego 
z ofertą proponowaną przez instytucje i sto-
warzyszenia. Pozwala również wychować 
kolejne pokolenie odbiorców kultury. Przygo-
towuje wartościowego, świadomego odbior-
cę, który będzie potrafił odnaleźć i skorzystać 
z oferty spędzania wolnego czasu w życiu 
dorosłym. Dzięki interesującym wydarzeniom 
wielu młodych ludzi bierze udział w kon-
certach, wykładach, lekcjach muzealnych, 
wernisażach, seansach filmowych. 

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim 
Instytucjom biorącym udział w programie: 
Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejska 

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 
„Atma” Oddział Muzeum Narodowego w Kra-

kowie – COOL-turalny Człowiek, czerwiec 2018r
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Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Żeromskiego, Zakopiańskie Centrum 
Edukacji, Muzeum Tatrzańskie, Tatrzański 
Park Narodowy, Starostwo Tatrzańskie, 
Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji 
i Kultury, Muzeum Jana Kasprowicza i Galeria 
Obrazów Wł. Jarockiego na  Harendzie, 
Teatr im. St. I. Witkiewicza, Towarzystwo 
Miłośników Teatru im. H. Modrzejewskiej, 
Galeria „Strug” przy ZSP im. Antoniego 
Kenara, Galeria Antoniego Rząsy, Stowarzy-
szenie im. M. Karłowicza, TCKiS „Jutrzenka”, 
Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 
„Atma”, Związek Podhalan Oddział Zakopane, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo 

w Zakopanem, Teatr Rozrywki RZT 
Szymaszkowa, Dom Jana Sztaudyngera - 
Willa Koszysta, Hotel Górski Kalatówki, Kino 
Miejsce, Aqua Park Zakopane, Orski Gallery, 
Dom Muzealny „Ornak”, Galeria Jerzego 
i Marii Gruszczyńskich.   

Z powodów panującej pandemii nasz pro-
gram od marca do maja przeniósł się
w strefę wirtualną. W ramach akcji #zostanw-
domu, uczestnicy bardzo aktywnie zwiedzali 
wystawy i autorskie galerie artystów, które 
zostały udostępnione na stronach interne-
towych. Bardzo się cieszymy, że wszyscy tak 
aktywnie dokończyli zadania w programie, 
odwiedzając media społecznościowe i strony 
internetowe. Uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy za udział w tym szczególnym wydaniu 
programu „COOL-turalny Człowiek”.  

We wrześniu rozpoczniemy jubileuszową 
dziesiątą edycję naszego przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że po wakacjach wrócimy do 
programu „COOL-turalny Człowiek” w takiej 
formie jak przez ostatnie dziewięć lat. Miło 
nam będzie spotkać się z Wami w zakopiańs-
kich instytucjach kultury. 
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Dni Zakopanego 2020
Dni Zakopanego zostały 
powołane na pamiątkę 
wizyty największego z Rodu 
Polaków – Świętego Jana 
Pawła II, który odwiedził 
Zakopane i Tatry w 1997 roku. 

Od 23 lat odbywają się w tym czasie liczne 
wydarzenia o charakterze kulturalnym 
i sportowym. W organizację przedsięwzięć 
włączają się instytucje kultury, sportu, 
zdrowia, a także organizacje pozarządowe 
i przedsiębiorcy. Tegoroczna edycja Dni 
Miasta będzie wyjątkowa. Z powodu 
panującej pandemii nie możemy spotkać się 
wspólnie w instytucjach kultury. Możemy 

jednak już odwiedzać je indywidualnie, będąc 
czynnymi odbiorcami przygotowanej przez 
instytucje oferty.  

Rok 2020 dedykowany jest Świętemu Janowi 
Pawłowi II z okazji 100-lecia Jego Urodzin, 
dlatego tegoroczne Dni Miasta będą miały 
szczególny charakter. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z zainaugurowanymi w przestrzeni Miasta 
projektami na cześć Papieża Polaka. 

„Zakopane czyta Jana Pawła II” 
- prezentacja tekstów Księdza Karola Wojtyły 
przez Mieszkańców Zakopanego
– przedstawiciele różnych zawodów 
i środowisk. Materiał dostępny jest na 
stronach zakopane.pl, watra.pl, mediach 
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społecznościowych Miasta Zakopane 
i Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony 
Dwór. 

W Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł hr. 
Zamoyskiego można oglądać wystawę pt. 
„Święci nie przemijają”, mówiącą o Osobach 
związanych z Zakopanem, a wyniesionych na 
ołtarze przez Jana Pawła II. Wystawa będzie 
także dostępna na stronie internetowej 
Galerii. 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do 
obejrzenia wystawy pt. „Karol Wojtyła. 
Narodziny”, przygotowanej przez Centrum 
Myśli Jana Pawła II. Ekspozycję można 
obejrzeć w wypożyczalni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz na stronie biblioteki. 

Na ulicy Krupówki, w rejonie oczka 
wodnego, będzie można obejrzeć wystawę 
„Zakopane się doczekało i ja się doczekałem”. 
Ekspozycja zaprasza do odwiedzenia miejsc 
w Zakopanem i Tatrach, w których modlił się 
Ksiądz Biskup Karol Wojtyła oraz Papież Jan 
Paweł II. 

Dni Zakopanego to także Uroczysta Sesja 
Rady Miasta, która odbędzie się w tym roku 

w dniu 8 czerwca o godz. 10.00 w sposób 
zdalny. Podczas uroczystości Burmistrz 
Miasta Leszek Dorula wręczy doroczne 
nagrody dla najbardziej zasłużonych 
Zakopiańczyków. Mieszkańcy Zakopanego, 
jak również inni chętni będą mogli oglądać 
transmisję obrad Rady Miasta poprzez stronę 
internetową: zakopane.pl.

Serdecznie zapraszamy pod Giewont! 
Bądźmy #SercemwZakopanem
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