
 

 



 

19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakopiański Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej jest jednym z 

największych tego typu w Polsce i od dziewiętnastu lat przyciąga pod Tatry rzesze 

melomanów. W trakcie jego trwania, od końca czerwca do połowy sierpnia, można 

wysłuchać dzieł muzyki organowej i kameralnej wykonywanych przez polskich i 

zagranicznych wirtuozów. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 czerwca - 11 sierpnia 2019 

Miasto Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizatorzy: 

Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Festiwal początkowo opierał się jedynie o muzykę organową, jednak z biegiem lat przyciągał 

coraz więcej amatorów muzyki poważnej. Wtedy też podjęto decyzję o poszerzeniu programu 

wydarzenia o koncerty kameralne. W tym roku, gdy wydarzenie na stałe wpisało się w 

kulturalny kalendarz Zakopanego, koncerty odbywają się w przestrzeniach na terenie całego 

miasta. 

 

Podczas siedmiu koncertów, które już miały miejsce, słuchacze mogli zapoznać się z 

twórczością wybitnych kompozytorów takich, jak Moniuszko, Mendelssohn czy Bach. 

Wykonali je artyści polscy oraz zagraniczni. Z solowymi recitalami wystąpili organiści Irena 

Wisełka-Cieślar oraz Marek Vrábel. Pieśni biblijne i kościelne zaprezentowało trio w składzie 

Maciej Wolak, Wacław Golonka oraz Grażyna Syrziste. 

 



 

Zaprezentowano także różnorodność kompozycji kameralnych, instrumentalnych, jak też 

wokalnych, związanych tematycznie z Tatrami. Nie zabrakło dzieł Felixa Mendelssohna-

Bartholdy’ego, Wojciecha Kilara, Sławomira Czarneckiego czy też Karola Szymanowskiego. 

Kompozycje wykonali między innymi kameraliści NOSPR oraz kwartet Polonika. 

 

W sierpniu na miłośników muzyki czekają jeszcze tylko trzy koncerty. Pierwszy z nich “Nie 

tylko Piazzolla”, jak wskazuje tytuł, będzie wykonaniem utworów Astora Piazzolli, a także 

Gioacchino Rossiniego oraz Vaclava Trojana. Tydzień później w Kościele św. Jana Apostoła 

i Ewangelisty na Harendzie Sławomir Zubrzycki zagra na wyjątkowym instrumencie pomysłu 

Leonarda da Vinciego - viola organista. Jest to jedyny koncertujący egzemplarz instrumentu 

na świecie, zbudowany przez samego muzyka. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 

i Kameralnej zakończy koncert finałowy pod tytułem “Podhale/Kurpie podróż muzyczna”. 

Zespół wokalny Cracow Singers wykona utwory z repertuaru Bolesława Wallka-Walewskiego, 

Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Karola Szymanowskiego. 

 

Więcej informacji na stronie www.festiwale.zakopane.pl 

http://www.festiwale/
http://www.festiwale/


 

Kulturalny Plac Niepodległości 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Już po raz kolejny Plac Niepodległości znajdujący się w samym sercu Zakopanego 

zmienia się na czas wakacji w centrum działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej. 

Zróżnicowany program skierowany jest zarówno do mieszkańców, jak i turystów. 

Projekt Kulturalnego Placu Niepodległości ma charakter partycypacyjny - każdy ma 

możliwość wyjścia z własną inicjatywą, przyczyniając się tym samym do kształtowania 

przestrzeni miasta. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 lipca - 15 września 2019 

Plac Niepodległości, Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizatorzy: 

Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Fundacja Otwarta 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Od 1 lipca Kulturalny Plac Niepodległości przyciąga propozycją warsztatów, animacji, 

wykładów, spotkań, kółek dyskusyjnych i wielu innych inicjatyw, których wciąż przybywa. W 

poprzednim miesiącu można było uczestniczyć między innymi w warsztatach ceramicznych i 

drewnianych czy też potańczyć na Silent Disco. Od początku działalności odbywają się też 

zajęcia cykliczne, między innymi Atelier Fotograficzne, na którym uczestnicy wraz z 

prowadzącym przechodzą przez każdy etap procesu robienia zdjęcia - od naciśnięcia migawki 

aż do ich obróbki. W każdy piątek do końca sierpnia można wziąć udział w nauce gry na 

ukulele - instrumencie strunowym pochodzącym z Hawajów. Motywem przewodnim 

tegorocznej działalności jest edukacja proekologiczna. Mają jej służyć warsztaty 

współorganizowane z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, czy też lipcowe warsztaty “Góry 

Plastiku czy Góry Z Plastiku?”. 

 



 

Aktywności skierowane są do wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić letnie dni, poszerzać 

swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności. Dla tych, którzy w wolnym czasie preferują relaks, 

na terenie Placu znajdują się leżaki sprzyjające odpoczynkowi z widokiem na Giewont. 

 

Więcej informacji na stronie www.zakopane.pl oraz na Facebooku 

www.facebook.com/placniepodleglosci  

http://www.zakopane.pl/


 

Kino Letnie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kino Letnie odbywające się każdego wieczoru na Kulturalnym Placu Niepodległości to 

okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Sześćdziesiąt dwa dni seansów 

podzielone zostały na dni tematyczne, dzięki czemu każdy miłośnik kina znajdzie coś 

dla siebie.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 czerwca - 31 sierpnia 2019 

Plac Niepodległości, Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizatorzy 

Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Outdoor Cinema 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gdy na Kulturalnym Placu Niepodległości kończą się warsztaty, spotkania, gry i zabawy, 

rozpoczynają się seanse pod gołym niebem. Każdy kinomaniak do końca sierpnia może 

usiąść na leżaku i cieszyć się największymi filmowymi hitami. Kinowy tydzień rozpoczynają 

Prawdziwe historie, czyli dokumenty oparte na scenariuszu, które napisało życie. Familijne 

wtorki stanowią wspaniałą rozrywkę dla całych rodzin. W środy wyświetlane są filmy wielu 

gatunków, jednak wszystkie łączy jedno - są Made in Poland. Festiwalowe czwartki proponują 

widzom produkcje docenione przez jury największych na świecie festiwali filmowych. 

Weekend rozpoczynają Piątki ze Storytel, czyli najciekawsze ekranizacje kultowych książek. 

Soboty to prawdziwa gratka dla miłośników kina, ponieważ hasłem przewodnim są 

najpopularniejsze kinowe nagrody, czyli Oscary. Tydzień kończą Kobiece niedziele z 

Providentem, jednak wybrane pozycje kinowe nie zawiodą męskiej części widzów. 

 

Projekcje w sierpniu rozpoczynają się o godz. 21.00. 

 

Więcej informacji na stronach www.zakopane.pl oraz www.kinoletnie.pl  

http://www.zakopane.pl/


 

4. Zakopiański Festiwal Literacki 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W latach 20-tych ubiegłego wieku Zakopane było kulturalnym centrum Polski. W tym 

czasie gromadzili się w nim najwybitniejsi twórcy, a wśród nich literaci tacy jak Witkacy, 

Stryjeńska czy Kasprowicz. Od czterech lat współcześni pisarze powracają pod 

Giewont, biorąc udział w Zakopiańskim Festiwalu Literackim. Celem imprezy jest 

przypomnienie o bogatych tradycjach literackich Zakopanego, a także promowanie 

dzisiejszych autorów. Tegoroczna edycja upłynie pod hasłem „Zaczytane Zakopane”. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 sierpnia - 11 sierpnia 2019 

Miasto Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizatorzy 

Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w 

Zakopanem 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Po raz kolejny w Zakopanem odbędzie się Festiwal Literacki, podczas którego będzie można 

skorzystać z wielu atrakcji przewidzianych w programie. Są to między innymi spotkania 

autorskie, promocje książek, wystawy, koncerty, a także liczne warsztaty literacko-plastyczne 

dla dzieci i młodzieży. Gośćmi będą znani i wielokrotnie nagradzani literaci, między innymi 

Anna Kamińska czy Marek Bieńczyk. Nowością podczas festiwalu będą słuchowiska, 

zachęcające do alternatywnego sposobu zagłębiania się w książki. Regionalnym akcentem, 

podkreślającym wyjątkowy charakter miejsca są spotkania “Na tatrzańskim szlaku literatury”. 

Podczas wydarzenia odbędzie się również promocja publikacji „Spacerem po Zakopanem – 

szlakiem literatów i muzyków” wraz oprowadzaniem autorki Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok. 



 

Publikacja przedstawia związki Zakopanego z wybitnymi polskimi pisarzami, a także 

muzykami, nawiązując do nowej atrakcji multimedialnych ławeczek znajdujących się w 

przestrzeni miasta. Wszystko to, aby promować wartościowe zjawiska współczesnej literatury 

i sztuki. 

 

Festiwal zwieńczy uroczysta gala, na której zostanie wręczona Nagroda Literacka 

Zakopanego. W tym roku nominowanych jest do niej pięć pozycji wyłonionych przez Kapitułę 

pod przewodnictwem Anny Janko. Są to dwa dzieła zeszłorocznego laureata Macieja 

Pinkwarta - “Góral z powyłamywanymi zębami” i “Stefan Żeromski. Prezydent Rzeczpospolitej 

Zakopiańskiej”, a także “Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry” Renaty Kijowskiej, “Ujek. Pamięci 

Józefa Krzeptowskiego” Józefa Pitonia oraz bestseller Beaty Sabały-Zielińskiej - “TOPR. Żeby 

inni mogli przeżyć”. Wydarzenie uświetni koncert Czyżykiewicz & Cisło, wyjątkowego duetu 

wokalno-muzycznego, który zadebiutował w zeszłym roku płytą “Pretekst live”. 

 

Prawdziwą gratką dla miłośników książek będą Targi Książki “Pod Tatry tylko z Książką”, na 

których pojawi się kilkadziesiąt wydawnictw z całej Polski. Jest to idealna okazja na 

uzupełnienie swoich biblioteczek o kolejne pozycje oraz zapoznanie się z nowościami na 

rynku wydawniczym. 

 

Więcej informacji na stronie www.festiwale.zakopane.pl  



 

51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tegorocznym Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich rozpoczynamy 

kolejne 50-lecie tego wyjątkowego wydarzenia, które z powodzeniem popularyzuje 

kulturę ludową górskich rejonów Polski i całego świata. Jest to okazja na fascynujące 

spotkanie z bogactwem góralskiej tradycji, muzyki, śpiewu, tańca, strojów, sztuki 

ludowej i kuchni. Rozpocznie się ono 16 sierpnia i potrwa aż dziewięć dni. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - 24 sierpnia 2019 

Miasto Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizatorzy 

Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jak co roku zobaczymy występy zespołów prezentujących góralski folklor i rywalizujących o 

„Złote Ciupagi”. Swój udział potwierdziły już zespoły z Algierii, Bułgarii, Ukrainy, Słowacji, 

Węgier, Macedonii, Serbii, Włoch, Turcji, Togo i Nepalu. Wszyscy uczestnicy oceniani będą 

przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem dr Bożeny Lewandowskiej. Nie zabraknie 

oczywiście stałych punktów programu, takich jak: ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej, Mistrzostwa 

Podhala w Powożeniu, niedzielny korowód ulicami Zakopanego, Wystawa Owczarków 

Podhalańskich, Kiermasz Sztuki Ludowej i Rzemiosła Artystycznego, Konkurs Kapel, 

Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych im. Władysława Trebuni-Tutki, pokonkursowa 

wystawa dziecięcego plakatu festiwalowego, konkurs fotograficzny „Żywioł Folkloru”, a także 

koncert „Mali Górale” oraz cieszące się wielkim zainteresowaniem animacje dla dzieci i 

warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych. 

 

Dni Narodowe przygotowane zostaną przez zespoły z Togo, Macedonii i Ukrainy. Koncert 

„Muzyka Łuku Karpat” zabierze nas tym razem w podróż po Karpatach śladem weselnych nut, 

a dodatkową atrakcją będzie pokaz góralskiej mody ślubnej z całego świata. Niespodzianką 

dla miłośników muzyki inspirowanej folklorem będzie z pewnością koncert „Na Folkową Nutę”, 

podczas którego wystąpi zwycięzca 22. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 

– zespół Lumpeks, a następnie Anna Maria Jopek. Wokalistce towarzyszyć na scenie będą: 

Robert Kubiszyn (bas), Paweł Dobrowolski (perkusja), Piotr Nazaruk (flety, głos, cytra) oraz 

Krzysztof Herdzin (fortepian). W ich wspólnym wykonaniu usłyszymy repertuar z ostatniej płyty 

„Ulotne”, inspirowanej dzieciństwem Jopek spędzonym za kulisami legendarnego Zespołu 

Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w którym tańczyli i śpiewali jej rodzice. 

 



 

Po raz drugi w wiosce festiwalowej zorganizowany zostanie Jarmark Świętej Cecylii, podczas 

którego ciekawe regionalne instrumenty z Polski i zagranicy będzie można nie tylko podziwiać 

i kupować, ale także poznać ich ciekawą historię i sposób wytwarzania. 

 

- Przed nami kolejne 50 lat naszego wyjątkowego zakopiańskiego festiwalu. Zeszłoroczna 

jubileuszowa edycja była bardzo bogata i po jej zakończeniu postanowiliśmy kontynuować 

najciekawsze nowe inicjatywy. Oprócz Jarmarku Świętej Cecylii na stałe w programie zagości 

Klub Festiwalowy, w którym publiczność może bawić się przy muzyce tych samych zespołów, 

które prezentują się na scenie. Będziemy także próbowali pobić zeszłoroczny rekord w tańcu 

zbójnickim, przy okazji wspierając ponownie cel charytatywny – zapowiada Zastępca 

Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica. - Festiwal tak naprawdę ma dwa 

oblicza, które nawzajem się uzupełniają. Z jednej strony to wspaniałe widowisko i rozrywka, a 

z drugiej strony kładziemy duży nacisk na walory etnograficzne. Dbamy o zachowanie 

wypracowanej przez wiele lat formuły konkursowej, o wysoki poziom występów i profesjonalny 

skład jury. Festiwalowi towarzyszy także konferencja naukowa. Tym razem poświęcona 

zostanie obrzędowi wesela, który jednocześnie stał się motywem przewodnim całego 

wydarzenia. Nie zabraknie więc także wspólnej weselnej zabawy – dodaje. 

 

W roku 2019 mija 100 lat od powołania Związku Podhalan oraz 115 lat od powstania Związku 

Górali. Związek Podhalan to jedna z największych i najstarszych organizacji w Polsce, która 

chroniła i kultywowała regionalne dziedzictwo. Również akcenty tego pięknego jubileuszu 

znajdą swoje odzwierciedlenie w programie tegorocznego Festiwalu. 

 

Nad przygotowaniem wydarzenia pracuje powołana przez Burmistrza Rada Artystyczna, w 

skład której weszli instruktorzy zakopiańskich zespołów regionalnych (Maria Frączysta, 

Katarzyna Stachoń Groblowy, Tomasz Galica - Zespół Giewont, Zofia Kubiniec Stanuch - 

Zespół im. Klimka Bachledy, Szymon Bafia) wraz z Dyrektor Festiwalu Joanną Staszak. 

 

Festiwal otrzymał Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy. 

 
Więcej informacji na stronie www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-folkloru 
oraz www.facebook.com/MFFZG.Zakopane/ 
 

  

http://www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-folkloru
http://www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-folkloru
http://www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-folkloru
http://www.facebook.com/MFFZG.Zakopane/
http://www.facebook.com/MFFZG.Zakopane/
http://www.facebook.com/MFFZG.Zakopane/


 

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego należy do najstarszych 

galerii w Polsce. Jej powstanie związane jest z działalnością tzw. Bazaru Polskiego 

wzniesionego staraniem założonej przez Władysława hr. Zamoyskiego Fundacji 

Kórnickiej, który od razu stał się centrum artystycznym. Tutaj swoje prace pokazywali 

m.in. Władysław Skoczylas, Wojciech Brzega, Eugeniusz Skotnicki, Stanisław Ignacy 

Witkiewicz, Teodor Axentowicz, Xawery Dunikowski, Julian Fałat, Vlastimil Hoffman, 

Rafał Malczewski, bracia Pronaszkowie, August Zamoyski. Tutaj działał słynny Teatr 

Formistyczny Witkacego. Obecnie galeria prezentuje przede wszystkim współczesną 

sztukę poprzez czasowe projekty wystawiennicze. Odbywają się spotkania autorskie, 

oprowadzania kuratorskie, warsztaty plastyczne, koncerty kameralne, spotkania 

literackie i promocje książek. Wraz z powstaniem Zakopiańskiego Centrum Kultury w 

galerii zainicjowano projekt wystawienniczy Alfabet Sztuki, którego kuratorska 

koncepcja zakłada alfabetyczną prezentację znaczących osobowości artystycznych, 

kształtujących współczesny wizerunek polskiej sztuki. Co dwa lata odbywa się wystawa 

Artyści Zakopiańscy, prezentująca dorobek twórczy współczesnego środowiska 

zakopiańskich plastyków. Reaktywowano również Salon Marcowy wraz z Przeglądem 

Filmów o Sztuce. W 2017 roku odbył się I Ogólnopolski Konkurs Malarski „Moje 

Zakopane”. W okresie zimowym Galeria organizuje Zimowe Zakopiańskie Targi Sztuki, 

a w okresie letnim Letnie Zakopiańskie Targi Sztuki. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr Zamoyskiego w Zakopanem 

ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

Aktualna wystawa 

 

Góry – Morze – Morze – Góry. 

19 lipca – 22 września 2019 

Kuratorki wystawy: Lidia Rosińska-Podleśny (Góry), Małgorzata Kręcka-Rozenkranz (Morze) 

Wystawa Góry-Morze-Morze-Góry to już druga edycja autorskiego projektu Lidii Rosińskiej-

Podleśny, prezentującego twórczość artystów dwóch krańców Polski. W pierwszej wystawie 

z tego cyklu Miejska Galeria Sztuki gościła dziesięć artystek, pięć z Podhala i pięć z 

Trójmiasta. Tegoroczna wystawa to zestawienie twórczości mężczyzn ze środowiska 

trójmiejskiego i zakopiańskiego. Do wzięcia udziału w wystawie zaproszeni zostali: Mariusz 

Burdek, Sławomir Lipnicki, Tomasz Skórka, Dariusz Syrkowski, Marek Targoński (Morze), 

Jerzy Jędrysiak, Stanisław Kośmiński, Marcin Rząsa, Bogusław Tober (Góry). 

Zawarta w tytule wystawy filozoficzna zbieżność przeciwieństw jest świadomą próbą 

artystycznego przedstawienia równoczesności przeciwnych zdarzeń, postaw i tendencji 

estetycznych. „Morze i góry” – dwa bieguny, dwa synonimy skrajności pojęć, dwa odrębne 

środowiska artystyczne, dwie odrębne linie zamykające lub otwierające horyzonty. 

 

Letnie Zakopiańskie Targi Sztuki 

24 lipca – 29 września 2019 

Miejska Galeria Sztuki serdecznie zaprasza na pierwszą letnią odsłonę targów sztuki, na 

których artystyczna oferta i szerokie spektrum gatunków sztuki od malarstwa, rzeźby i grafiki 

poprzez tkaninę i sztukę użytkową, są niewątpliwie wyjątkową okazją do zakupu prac 

zakopiańskich twórców i artystów. 

 

2. Ogólnopolski Konkurs Malarski „Moje Zakopane” 

27 września – 20 października 2019 

Do 2 sierpnia 2019 artyści profesjonalni z całej Polski mogą nadsyłać swoje prace malarskie 

na 2. Ogólnopolski Konkurs Malarski „Moje Zakopane”. Zakopane, miasto leżące u stóp 

najpiękniejszych gór w Polsce, posiada swoją bogatą historię i żywą tradycję. Mamy nadzieję, 

że otwarta formuła konkursu pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj Zakopane jest 

postrzegane przez współczesnych artystów i czy nadal samo miasto i jego otoczenie stanowi 

inspirację dla twórców. Wystawa pokonkursowa oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 

w październiku 2019 r. w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w 

Zakopanem, przy ul. Krupówki 41. 

 

Więcej informacji na stronach www.zakopane.pl oraz www.galeria.zakopane.pl  

http://www.zakopane.pl/


 

Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór to piękna, starannie odnowiona willa, w 

której mieszkali i bywali m.in. Artur Rubinstein, Karol Szymanowski, Stanisław 

Witkiewicz, Witkacy, Helena Modrzejewska, Stefan Żeromski. Odegrała ona znaczącą 

rolę w historii Polski i Zakopanego. Centrum służy wszystkim zakopiańczykom i 

turystom licznie odwiedzającym Zakopane. Jedna z najpiękniejszych willi w stylu 

zakopiańskim z początku XX wieku otworzyła swe podwoje dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, dla szeroko rozumianego środowiska twórców rodzimych, nie tylko 

ludowych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27, 34-500 Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sierpniowy Wieczór w Czerwonym Dworze zatytułowany Madonny Podhalańskie stanowi 

prolog do wystawy pokonkursowej pod tym samym tytułem, której wernisaż odbędzie się 9 

sierpnia o godz. 17.00. Ogólnopolski konkurs pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa 

Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego ma na celu popularyzowanie tradycji 

chrześcijańskiej kultu wizerunków Matki Bożej na Podhalu, pobudzenie inwencji twórczej oraz 

popularyzację malarstwa na szkle i rzeźby ludowej w drewnie. Podczas wieczoru historię i 

współczesność kultu Matki Bożej na Podhalu przybliży nam ks. dr hab. Władysław Zarębczan. 

 

Ogłoszony w 2019 roku przez zakopiańskie Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór 

konkurs, kontynuując tradycje sprzed dziesięcioleci, stanowi okazję oglądu aktualnego stanu 

żywotności malarstwa na szkle. Na temat konkursu wybrano „Madonny Podhalańskie”. Kult 



 

maryjny należący do najżywszych przejawów religijności katolickiej w całej Polsce, wśród 

górali przybiera formę szczególną. 

 

W konkursie 31 autorów przedstawiło 48 obrazów na szkle. Zaprezentowany zestaw prac 

potwierdza zapowiadane w poprzednich dziesięcioleciach kierunki rozwoju tej dziedziny 

sztuki. Niektóre prace pozostają głęboko osadzone w tradycji, inne współczesne przypominają 

rysunki z japońskiej mangi, jeszcze inne sięgają do popularnych dzisiaj wizerunków 

dewocyjnych. Wszystkie jednak mówią swoje zgłoski, są pełne emocji i uczuć. Po oglądzie 

prac oczywiste jest, że temat konkursu przywołał nie tylko te najpopularniejsze na Podhalu 

wizerunki, ale także bardziej osobiste tematy związane z macierzyństwem. Rysy wielu 

Madonn przypominają współczesne kobiety, zaś szaty prezentujące najnowszą modę w stroju 

regionalnym kierują myśli w stronę młodych góralskich matek spotykanych na kościelnych i 

domowych uroczystościach. Także w towarzyszących wizerunkom motywach dekoracyjnych 

urzeka pomysłowość w poszukiwaniu regionalnych inspiracji. 

 

W konkursie przedstawiono także 9 rzeźb. Każda z przedstawionych w konkursie prac niesie 

ze sobą przyjemność obcowania ze szczerą osobistą wypowiedzią twórczą na bliski jej 

uczuciom temat. Te widoczne we wszystkich pracach emocje są jednym z ważniejszych 

osiągnięć tegorocznego konkursu. 

 

Konkurs oraz wystawa zostały objęte Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa 

Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. 

 

Więcej informacji na stronie www.zakopane.pl 

  



 

Kino Miejsce 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kino Miejsce jest zakopiańskim kinem studyjnym, które pełni szczególnie istotną rolę. 

Poza wyświetlaniem filmów ma na celu także upowszechnianie wiedzy o szeroko 

pojętej kulturze oraz o sztuce filmowej. Realizuje także program łączący edukację 

filmową oraz sztukę nowych mediów. Od początku swojej działalności kino organizuje 

liczne wydarzenia filmowe.  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kino Miejsce 

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kino Miejsce ma za zadanie kształtować świadomych odbiorców kultury. Jego zróżnicowany 

program jest skierowany do osób w każdym wieku. Zakopiańskie kino studyjne nierozerwalnie 

łączymy z dobrymi filmami, spotkaniami, koncertami wydarzeniami tematycznymi i oczywiście 

przeglądami, chociażby z odbywającym się tam Przeglądem Filmów o Sztuce. Repertuar kina 

jest imponującym połączeniem historii, jak i teraźniejszości polskiego i światowego filmu. 

Przekrojowość podejmowanych tematów: cykliczne „Tygodnie Przedpremierowe”, „Kino dla 

dzieci”, „PoRanki filmowe” czy odbywające się dwa razy w miesiącu „Kino dla seniorów” – 

zaspokoi nawet najbardziej wymagających kinomanów. Kino oferuje także dni tematyczne 

oraz pokazy przedpremierowe. Wszyscy spragnieni rozmów na temat sztuki filmowej mogą 

uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 

 

Sierpień w Kinie Miejsce upłynie pod znakiem filmów regionalnych, które będą towarzyszyć 

51. Międzynarodowemu Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich. W czwartki do końca wakacji w 

kinie będzie można posłuchać muzyki na żywo, najpierw na koncercie, a tuż po nim podczas 

Jam Session. Wakacje w Kinie Miejsce zakończą się pokazem filmowych hitów. 

Przez cały tydzień, od 27 sierpnia do 1 września, zostaną pokazane najlepiej oceniane 

pozycje kinowe z ostatniego półrocza. 

 

Więcej informacji na stronie www.kinomiejsce.zakopane.pl  

http://www.kinomiejsce.zakopane.pl/


 

Kalendarium zakopiańskich wydarzeń kulturalnych i sportowych 

sierpień - październik 2019 

 
 

czerwiec - wrzesień 2019 

Otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Zakopane 

Korty - Park Miejski im. J. Piłsudskiego 

Projekcje, spotkania, koncerty 

Kino Miejsce 

Autorskie Spotkania Literackie: “Czarne na białym” 

 

19 czerwca - 3 sierpnia 2019 

Wystawa “Dzwony, dzwonki, turliki...” Ludwisarstwo Władysława Kulawiaka 

Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór 

 

30 czerwca - 11 sierpnia 2019 

19. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

Zakopiańskie kościoły, Centrum Kultury Rodzimej willa Czerwony Dwór, Miejska Galeria 

Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego 

 

lipiec - wrzesień 2019 

Wakacje w Bibliotece - zajęcia dla dzieci i młodzieży 

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego oddział dla dzieci i młodzieży 

 

1 lipca - 31 sierpnia 2019 

Kino Letnie 

Kulturalny Plac Niepodległości 

 

1 lipca - 15 września 2019 

Kulturalny Plac Niepodległości 

 

19 lipca - 22 września 2019 

Góry-Morze-Morze-Góry. Malarstwo, rzeźba, obiekt, grafika 

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego 

 

24 lipca - 29 września 2019 

Letnie Zakopiańskie Targi Sztuki 

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. Hr. Zamoyskiego 

 

28 lipca - 4 sierpnia 2019 

42. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego 

 

  



 

sierpień 2019 

Zgłaszanie prac do Konkursu Malarskiego “Moje Zakopane” 

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego 

www.galeria.zakopane.pl 

 

5 sierpnia 2019 

Wieczór w Czerwonym Dworze “Madonny podhalańskie” 

Centrum Kultury Rodzimej willa Czerwony Dwór 

 

8 sierpnia 2019 

76. Tour de Pologne 

 

9 - 11 sierpnia 2019 

Zakopiański Festiwal Literacki oraz Targi Książki “Pod Tatry tylko z Książką” 

 

9 sierpnia - 28 września 2019 

Wystawa pokonkursowa “Madonny podhalańskie” 

Centrum Kultury Rodzimej willa Czerwony Dwór 

 

16 - 24 sierpnia 2019 

51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 

 

17 sierpnia 2019 

Flexistav Bieg Granią Tatr 

 

17 - 18 sierpnia 2019 

Letnie FIS Grand Prix w skokach narciarskich 

Wielka Krokiew 

 

31 sierpnia 2019 

Finał performensu, konferencja prasowa, koncert orkiestry dętej - 110 rocznica 

śmierci Mieczysława Karłowicza 

 

wrzesień 2019 

Zamknięcie sezonu letniego i podziękowanie mieszkańcom 

Niepodległość po zakopiańsku 

 

wrzesień - październik 2019 

Wystawa rodzinna: Władysław Łukaszczyk - rzeźba w drewnie, Dorota Króliszewska - 

malarstwo na szkle, Sebastian Króliszewski - rysunek 

Centrum Kultury Rodzimej willa Czerwony Dwór 

 

1 września 2019 

4. Bieg po Oddech 

  



 

3 - 4 września 2019 

Święto ulicy Kościeliskiej 

 

5 - 8 września 2019 

15. Spotkania z Filmem Górskim 

 

7 września 2019 

Narodowe Czytanie 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 

 

7 - 14 września 2019 

11. Międzynarodowy Koncert Muzyki Kameralnej “Muzyka na szczytach” 

 

13 - 19 września 2019 

Wirtualny Teatr Historii - Niepodległa 

Kulturalny Plac Niepodległości 

 

15 września 2019 

Bieg charytatywny “Biegniemy z nadzieją” 

Park Miejski im. J. Piłsudskiego 

 

17 września 2019 

Dzień Sybiraka 

 

21 września 2019 

5. Bieg Kurierów Tatrzańskich 

2. Bieg Służb Mundurowych 

 

22 - 28 września 2019 

9. Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne “Pępek Świata” 

Teatr im. S. I. Witkiewicza 

 

27 września - 20 października 2019 

2. Ogólnopolski Konkurs Malarski “Moje Zakopane” 

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego 

 

30 września - 6 października 2019 

23. Jazz Camping Kalatówki 

Hotel Górski PTTK Kalatówki 

 

17 - 19 października 2019 

8. Festiwal “Inspirowane Górami” im. Ewy i Macieja Berbeków  



 

 

 


