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BAZAR SZTUKI W DOMU
•••

KINO LETNIE
•••

„POZWÓLCIE DZIAŁAĆ  
WE MNIE TAJEMNICY…”

•••
„CZERWONY DWÓR  
I JEGO MIESZKAŃCY”

•••
„ZAKOPANE SIĘ DOCZEKAŁO  
I JA SIĘ DOCZEKAŁEM” 
•••
KONCERTY „KAROL Z ATMY”

•••
7. OTWARTE MISTRZOSTWA  
W BIEGU POD GÓRĘ

•••
5. ZAKOPIAŃSKI FESTIWAL 
LITERACKI

•••
GÓRALE ŚWIATA SERCEM 
W ZAKOPANEM,  
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH
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SZANOWNI PAŃSTWO,
23 czerwca w Kinie Sokół odbyła się 
wyjątkowa uroczystość wręczenia 
statuetek Marki Tatrzańskiej, w której 
wziął udział Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Duda. Wśród jej 
laureatów znalazło się Zakopiańskie 
Centrum Kultury docenione za 
działalność kulturalną Willi Czerwony 
Dwór, odrestaurowanej i przezna-    
czonej na cele kulturalne przez 
Miasto Zakopane. Jest to miejsce, 
z którego wszyscy możemy być 
dumni. To jeden z najpiękniejszych 
zabytkowych budynków w stylu zako-
piańskim, którego historia związana 
jest z wieloma wybitnymi postaciami 
takimi jak Artur Rubinstein, Stefan 
Żeromski, Karol Szymanowski. 
Modernizacja Czerwonego Dworu 
została dofinansowana w kwocie 
ponad 3,8 mln zł ze środków unijnych 
i oddana do użytku po komplekso- 
wym remoncie konserwatorskim 
w sierpniu 2018 roku. Od tej pory 
pełni ona ważną funkcję populary-
zacji materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego Zakopanego 
i Podhala, skupiając rodzimych 
twórców, prezentując ich prace, 

zapraszając publiczność w gościnne 
progi na wiele wydarzeń, prelekcji, 
warsztatów i wystaw. Szczególne 
miejsce w działalności ekspozy-
cyjnej zajmuje charakterystyczne 
dla Podhala malarstwo na szkle. 
Działania tej instytucji skierowane są 
zarówno do mieszkańców, jak i turys-
tów. Mają one także ogromne walory 
edukacyjne, związane zwłaszcza 
z międzypokoleniowym przekazem 
wiedzy, umiejętności i tradycji. 

Centrum Kultury Rodzimej w willi
Czerwony Dwór powstało dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
i wysiłkowi wielu osób na wszystkich 
etapach realizacji tego wyjątko-
wego projektu – od sporządzenia 
dokumentacji, pozyskania środków, 
prac budowlanych, konserwatorskich 
i aranżacyjnych po tworzenie od pod-
staw nowej instytucji, prowadzenie 
jej bieżącej działalności i promocję. 
Statuetka otrzymana z rąk Prezyden-
ta ma więc dla nas szczególne 
znaczenie. Stanowi nagrodę dla 
pracowników Urzędu Miasta 
Zakopane, Zakopiańskiego Centrum 

Kultury, wykonawców inwestycji oraz 
współpracujących z nami twórców, 
artystów, ludzi kultury. Im właśnie tę 
statuetkę dedykujemy, jednocześnie 
jeszcze raz składając gorące 
podziękowania przede wszystkim 
za serce i pasję, bez których to 
szczególne dla naszego Miasta 
miejsce nie powstałoby w obecnym  
kształcie i nie mogło kontynuować 
swojej owocnej i bogatej działalności. 
Cały czas wymaga ono bowiem 
ogromnego zaangażowania wielu 
osób, wydziałów Urzędu Miasta, 
Zakopiańskiego Centrum Kultury 

i współpracujących instytucji.

Leszek Dorula 
Burmistrz Miasta Zakopane

Agnieszka Nowak - Gąsienica 
Zastępca Burmistrza  
Miasta Zakopane

Tomasz Filar 
Zastępca Burmistrza  
Miasta Zakopane
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Informacje o działalności miasta

Boisko wielofunkcyjne  
przy SP2
30 czerwca 2020 roku zakończyła się 
realizacja inwestycji polegająca na 
przebudowie i budowie boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 na ul. Skibówki w Zakopanem. 

Przedmiotem inwestycji była prze-
budowa i rozbudowa istniejącego 
boiska na wielofunkcyjne, pełniące 
funkcje zarówno boiska do siatków-
ki, koszykówki i piłki ręcznej, jak 
również zagospodarowanie terenu 
wokół boiska, której całkowity koszt 
wyniósł 977 175,16 zł. 

Celem było zapewnienie funkcjo-
nalnego i bezpiecznego miejsca, 
w którym działalność sportowa wśród 
uczniów może być bez przeszkód 
rozwijana i pielęgnowana. Realizacja 
inwestycji była bardzo istotnym 
przedsięwzięciem dla szkoły, która 
posiadając klasę sportową oraz 
Uczniowski Klub Sportowy, silnie 
ukierunkowana jest na rozwój zain-
teresowania uczniów sportem oraz 
budowania postaw społecznych. 
Szkoła Podstawowa nr 2, której 
patronem jest Bronisław Czech, 
postać znana w całym kraju ze 
swojej wszechstronnej działalności 
artystycznej, wybitnych osiągnięć 
sportowych oraz walki o Ojczyznę, od 
lat kreuje ducha patriotyzmu, kultury 
i sportu wśród uczniów. Postawa 
ta, odzwierciedliła się w pragnieniu 
zarówno władz szkoły, jak i uczniów 
przeprowadzenia głębokiej moderni-
zacji boiska. 

Najważniejszym etapem inwestycji 
były roboty dotyczące przebudowy 
boiska, w ramach którego została 

położona sztuczna nawierzchnia oraz 
oznakowane zostały linie wyzna-
czające pola gry. Wielofunkcyjność 
boiska została zapewniona poprzez 
wyposażenie w niezbędne bramki do 
piłki ręcznej, siatkę do gry w siatków-
kę oraz kosz do koszykówki. Warto 
wspomnieć, iż jednym z elementów 
charakterystycznych dla boiska są 
piłkochwyty, które zapewnią bezpie-
czeństwo widzom i osobom w obrębie 
boiska, a także zabezpieczą przed 
wypadnięciem piłki poza teren. Boisko 
zostało również wyposażone w ławki 
i kosze na śmieci. 

Przedmiotem inwestycji były również 
prace związane z przebudową 
i budową ogrodzenia bezpośredniego 
boiska jak i części ogrodzenia bo-
iska od ul. Skibówki oraz od strony 
południowej i zachodniej boiska. 

Bardzo istotnym etapem była budowa 
kanalizacji deszczowej, drenaż boiska, 
jak również instalacja oświetlenia. 
Zagospodarowana została również 
zieleń wokół boiska. 

Na boisku będą realizowane zajęcia 
sportowe dla uczniów, będzie moż-
liwe rozwijanie działalności klubu 
sportowego, jak również działalność 
sportowa uczniów poza godzinami 
lekcyjnymi.

Parkomat w telefonie 
Od 18 czerwca 2020 r. Zakopiańska 
Strefa Płatnego Parkowania została 
wyposażona w opcję płatności za 
pomocą aplikacji mPay. Zachęcamy 
do regulowania płatności za postój za 
pomocą telefonu lub tabletu.
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Jakie są zalety płatności mobilnej? 
•  Nie tracisz czasu szukając parko-
matu i zanosząc bilet z powrotem do 
auta. Zakup biletu trwa kilka sekund, 
a opłaty można dokonać nie wycho-
dząc z samochodu. System pobiera 
opłaty tylko w godzinach obowiązy-
wania strefy i automatycznie kończy 
parkowanie w momencie skończenia 
czasu obowiązywania płatnej strefy. 

•  Płacisz za faktyczny czas parkowa-
nia (w większości miast jest naliczanie 
sekundowe). Nie musisz się już 
zastanawiać, ile zajmie Ci załatwienie 
wszystkich spraw zanim skończy się 
opłata za parkowanie. Rozpoczynasz 
i kończysz płatność za parking w do-
wolnym momencie przez telefon. 

•  Już nie musisz się martwić, że nie 
masz przy sobie drobnych, aby zapła-
cić za parkowanie. Koniec z biega-
niem do najbliższego sklepu z prośbą 
o wymianę na drobne. Nie obawiasz 
się również, że nagle skończy się 
opłata za parking. Dzięki mPay nie 
musisz przerywać spotkania, zakupów 
lub załatwiania ważnych spraw, aby 
przedłużyć parkowanie. 

Jak to zrobić?
Wchodzisz do aplikacji mPay, wybie-
rasz miasto, strefę i metodę rozlicze-
nia, klikasz „Rozpocznij parkowanie”. 
Parkujesz na różne sposoby: bez 
limitu, na czas, na kwotę. Wszystko 
zależy od Ciebie!

Sprawdź, jakie formularze 
możesz pobrać w domu, 
wydrukować, wypełnić 
i gotowe dostarczyć  
do UM Zakopane 
Formularze dokumentów do wydruku 
można znaleźć pod adresem: 
www.zakopane.pl/strefa-miejska/
miasto/zalatw-sprawe

Sprawy z zakresu działalności 
12 wydziałów urzędu zostały pose-
gregowane tematycznie, by ułatwić 
Państwu znalezienie odpowiedniego 
druku, niekiedy instrukcji jego wypeł-
niania oraz skrócić czas przebywania 
w urzędzie do niezbędnego minimum. 
Znajdują się tam 134 różnorodne 
dokumenty usprawniające proces 
załatwienia spraw w urzędzie. 

Zachęcamy do korzystania  
z tej formy udogodnień.

Wymiana pieców  
– ostatni dzwonek  
Obowiązek wymiany wynika z uchwa-
ły antysmogowej dla województwa 
małopolskiego: https://powietrze.
malopolska.pl/antysmogowa/

UWAGA
Do końca roku 2020 trwa Program 
wymiany kotłów węglowych na 

ekologiczne źródła ogrzewania, 
w ramach którego można uzyskać 
dofinansowanie do nowego kotła na 
pelet lub ekogroszek. 
Kwota dofinansowania może wynieść 
do 9 000 zł. 

Nadal trwa nabór do Programu 
wymiany kotłów węglowych na 
ekologiczne źródła ogrzewania, 
w ramach którego można uzyskać 
dofinansowanie do nowego kotła 
na gaz, podłączenie do Geotermii 
Podhalańskiej lub pompę ciepła. 

Kwota dofinansowania może wynieść 
do 14 000 zł. 

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt - tel. 18 20 20 497, 
e-mail: ekodoradca@zakopane.eu 
w celu uzyskania szczegółowych 
informacji.

Twój osobisty udział w poprawie 
powietrza w naszym mieście 

Program wymiany kotłów współfinansowany jest z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020.
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Barszcz Sosnowskiego – jak 
się go pozbyć jeśli masz na 
posesji lub po sąsiedzku?
Na terenie miasta Zakopane rozpo-
częto prace polegające na zwalczaniu 
roślin barszczu Sosnowskiego – groź-
nego gatunku powodującego zmiany 
skórne (trudno gojące się oparzenia) 
i wypierającego rodzime gatunki 
roślin o mniejszych rozmiarach. 
Skupiska barszczu Sosnowskiego 
na terenie naszej gminy obejmują 
powierzchnię ok. 5,76 ha i występują 
głównie wzdłuż potoków, na polach 
i nieużytkach. Barszcz Sosnowskiego 
posiada potężne czerwono nabie-
głe łodygi osiągające kilka metrów 
wysokości i rozłożyste liście oraz białe 
kwiaty zebrane w duże i gęste balda-
chy – pokroju rośliny na fotografii. 

Walka z tą inwazyjną i ekspansywną 
rośliną na terenie naszej gminy 
prowadzona jest w sposób chemiczny 
i mechaniczny.

Każdy z mieszkańców może pomóc 
gminie w zatrzymaniu rozprze-

strzeniania się roślin barszczu 
Sosnowskiego zgłaszając miejsce 
ich występowania do Urzędu Miasta 
Zakopane – Wydział Ochrony Śro-
dowiska – telefon: 18 20 20 412 lub 
e-mail: k.pawlikowska@zakopane.eu 
lub rmarusarz@zakopane.eu.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć dane 
kontaktowe zgłaszającego i ewentual-
nie dokumentację fotograficzną roślin 
barszczu.

Zadanie finansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 

Koszty kwalifikowane zadania: 
44 517,60 zł. 
Kwota dotacji: 27 605,57 zł 
https://www.wfos.krakow.pl/

Pomoc przedsiębiorcom 
w sprawie dotyczącej 
przedłużenia terminów 
płatności rat podatku  
od nieruchomości 

W związku z ogłoszeniem na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego 
oraz w związku z przyjętą przez Sejm 
RP „Tarczą antykryzysową” podję-
ta została uchwała Rady Miasta 
Zakopane nr XIX/230/220 z dnia 
30 kwietnia 2020 w sprawie prze-
dłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości płatnych 
w maju i czerwcu wszystkim przed-
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siębiorcom będącym podatnikami 
podatku od nieruchomości, których 
dotyczy zakaz prowadzenia działalno-
ści na mocy § 8 i § 9 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii do dnia 31 sierpnia 
2020 roku.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać 
z pomocy powinni złożyć organowi 
podatkowemu w terminie nie dłuż-
szym niż do dnia 17 sierpnia 2020 
formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc rekom-
pensującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19 
stanowiący załącznik do w/w uchwały 
wraz z wnioskiem. Dokumenty do 
pobrania na stronie www.zakopane.pl 

Komunikacja miejska  
w pełni wróciła 
Drodzy Mieszkańcy i Goście! 
Zachęcamy do korzystania z zako-
piańskiej komunikacji miejskiej 
i przypominamy o obowiązku no-
szenia maseczek i zachowania 2 m 
dystansu.

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek 
Dorula jako organizator publicznego 
transportu zbiorowego podjął decyzję 
o przywróceniu w całości kursowania 
linii nr 11 Zakopane Rejon Dworca – 
Cyrhla – Krzeptówki i z powrotem, 
natomiast liczba odjazdów w ramach 
linii nr 14 Rejon Dworca – Olcza – 
Rejon Dworca zostaje zwiększona 
do 29 kursów. W czasie pandemii był 
to jedyny zbiorowy środek transportu 
w Zakopanem, który funkcjonował 
w ograniczonym stopniu, działał jednak 
bez przerwy, zapewniając możliwość 
przemieszczania się mieszkańcom.

Szczegóły na stronie 
www.zakopane.pl w zakładce Komu-
nikacja Miejska / rozkład jazdy.

Dyżury w gminnych 
placówkach przedszkolnych
Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Zakopane zostały ustalone dyżury 
w placówkach przedszkolnych prowa-
dzonych przez Gminę. 

W terminie od 1 lipca do 21 sierpnia 
2020 r. opiekę nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym będą organizowały 
przedszkola:

•  Przedszkole nr 3, ul. Kasprusie 35a, 
•  Przedszkole nr 7, ul. Nowotarska 32a, 
•  Przedszkole nr 9, ul. Sabały 10. 

W terminie od 1 do 31 lipca 2020 r. 
opiekę nad dziećmi w wieku przed-
szkolnym będą organizować punkty 
przedszkolne:
•  punkt przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 7, ul. Cyrhla 57, 
•  punkt przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej nr 9, ul. Harenda 21.

W dniach 27 – 31 sierpnia przedszkola 
i punkty przedszkolne prowadzone 
przez Gminę Miasto Zakopane będą 
nieczynne. 

(Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza 
miasta Zakopane z dnia 22 stycznia 
2020 r. w sprawie: ustalenia dyżurów 
w okresie ferii letnich w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto 
Zakopane w roku szkolnym 2019/2020).

Zakopiańskim rodzinom 
nawet halny nie zaszkodzi 

Taki nieco intrygujący tytuł nosi 
projekt, jaki będzie realizowany przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zakopanem w okresie od sierpnia 
2020 r. do kwietnia 2023 roku. Projekt 
adresowany jest do zakopiańskich 
rodzin (zamieszkałych na terenie 
miasta Zakopane). Wsparcie w ramach 
projektu kierowane będzie do 60 ro-
dzin (rodziców i dzieci), zarówno tych 
korzystających ze wsparcia pomocy 
społecznej, jak również tych, którzy 
kwalifikują się do takiego wsparcia. 
Wsparciem w szczególności będą 
objęte dzieci z ww. rodzin, aby 
w przyszłości nie zasiliły grupy 
klientów pomocy społecznej – same 
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nie stały się osobami zagrożonymi 
wykluczeniem i zarazem nie budowały 
rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Każda z rodzin będzie 
miała opracowaną przez specjalistów 
diagnozę potrzeb oraz Indywidualny 
Plan Pracy Wsparcia Rodziny mający 
na celu dobór odpowiednich dla 
danej rodziny narzędzi wspierających 
rodzinę. Szkolenia, zróżnicowane te-
matycznie warsztaty i różne terapie 
prowadzone w ramach projektu będą 
miały na celu pomoc we wzmacnianiu 
lub odzyskaniu zdolności do funkcjo-
nowania w społeczeństwie, pomoc 
w pokonywaniu trudności życiowych, 
nabycie umiejętności rozwiązywaniu 
problemów rodzin za pomocą me-
tod bazujących na wykorzystaniu 
potencjału i zasobów tkwiących 
w samych odbiorcach wsparcia. 
Warsztaty będą uwzględniały m.in. 
takie obszary codziennego życia jak 
wspólne spędzanie czasu z dzieckiem, 
umiejętność słuchania i stosowania 
systemu zachęt i motywacji, trening 
budżetu domowego czy np. warsztaty 
o rodzajach uzależnień, mechani-
zmach i zapobieganiu uzależnieniom. 
Zaplanowano czas na konsultacje 
i poradnictwo rodzinne, psycholo-
giczne, pedagogiczne, dietetyczne 
czy prawne. 

Szczególną uwagę w projekcie po-
święcono także takiemu zagadnieniu 

Zachęcamy do subskrypcji 
naszego newslettera 
„Zakopane dla 
mieszkańców" 
www.zakopane.pl/newsletter 
oraz śledzenia profilu FB „Zakopane 
dla mieszkańców".

jak trening zastępowania agresji, 
który będzie miał na celu m.in. kształ-
towanie umiejętności zastępowania 
agresji konstruktywnymi sposobami 
reagowania, rozwój samokontroli 
w sytuacjach trudnych, czy też opa-
nowanie nieagresywnych form komu-
nikowania się z otoczeniem a zarazem 
nabywanie umiejętności budowania 
prawidłowych relacji w grupie. Za-
planowano również wspólne wyjście 
rodziców z dziećmi do kina, teatru 
itp. Ogółem przewidziano dla każdej 
rodziny możliwość udziału w około 
330 godzinach warsztatów, zajęć 
i konsultacji.

Tematyka zaplanowanych zajęć jest 
bardzo różnorodna i uwzględnia wiele 
okoliczności współczesnego świata 
komplikujących prawidłowe funkcjo-
nowanie rodzin. Podpisana 9 czerwca 
2020 r. umowa pomiędzy Gminą Mia-
sto Zakopane a Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości jako wojewódzką 
samorządową jednostką organiza-
cyjną Województwa Małopolskiego 
gwarantuje na realizację projektu 
kwotę w wysokości 1 521 606 zł. 

Wkład własny Gminy Miasto Zakopa-
ne to kwota 119 310 zł (7,27% kosztów 
projektu, wkład własny są to środki 
budżetu miasta na zasiłki, które będą 
przyznawane w ramach pomocy 
społecznej dla rodzin uczestniczących 

w projekcie). Ogółem koszt projektu 
zamyka się kwotą 1 640 916 zł.

Projekt „Zakopiańskim rodzinom 
nawet halny nie zaszkodzi” będzie 
realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020, Oś Priorytetowa 9, Region 
spójny społecznie, Działanie 9.2 Usłu-
gi społeczne i zdrowotne, Poddziała-
nie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
w regionie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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14 LISTOPADA 2019 
– 30 WRZEŚNIA 2020

ZOFIA STRYJEŃSKA 
Z WIZYTĄ U KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO 
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 
>>> STRONA 13

1 STYCZNIA 2020 
– 31 LIPCA 2020

„CZERWONY DWÓR  
I JEGO MIESZKAŃCY”  
Wystawa plenerowa
Centrum Kultury Rodzimej 
w willi Czerwony Dwór
ul. Kasprusie 27
Organizator: Zakopiańskie Centrum 
Kultury, tel. 661 601 651
WSTĘP WOLNY
www.zakopane.pl/strefa-turystyczna/
kultura/zakopianskie-centrum-
kultury/czerwony-dwor
FB: @czerwonydworzakopane
IG: czerwonydwor
>>> STRONA 35

14 MARCA 2020 
– 31 LIPCA 2020

„POZWÓLCIE DZIAŁAĆ 
WE MNIE TAJEMNICY…” 
Wystawa dedykowana 
świętemu Janowi  
Pawłowi II.
Centrum Kultury Rodzimej  
w willi Czerwony Dwór
ul. Kasprusie 27
Organizator: Zakopiańskie Centrum 
Kultury, tel. 661 601 651
WSTĘP WOLNY

www.zakopane.pl/strefa-turystyczna/
kultura/zakopianskie-centrum-
kultury/czerwony-dwor
FB: @czerwonydworzakopane
IG: czerwonydwor
>>> STRONA 34

18 MAJA  2020 
– 02 LIPCA 2020

„OBRAZY Z DRUGIEJ 
STRONY" WYSTAWA 
BEATY ZALOT
ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic

20 MAJA 2020 
– 31 LIPCA 2020

„ŚWIĘCI NIE PRZEMIJAJĄ”  
Miejska Galeria Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego
ul. Krupówki 41 
www.galeria.zakopane.pl
FB: @MGS.Zakopane
IG: mgs_zakopane
YT: MGS Zakopane 
Czynne: środa – niedziela 10.00-16.00 
przerwa 13.00-14.00
WSTĘP WOLNY
>>> STRONA 28

10 CZERWCA 2020 
- 31 SIERPNIA 2020

„ZAKOPANE SIĘ 
DOCZEKAŁO I JA SIĘ 
DOCZEKAŁEM"  
Wystawa plenerowa  
z okazji 100. rocznicy 
Urodzin Jana Pawła II. 
ul. Krupówki przy Oczku Wodnym.
www.zakopane.pl

17 CZERWCA 2020 
– 5 LIPCA 2020

RESTAURANT WEEK
www.restaurantweek.pl

1 LIPCA 2020 
– 31 SIERPNIA 2020

„PLAKAT TATRZAŃSKI 
I ZAKOPIAŃSKI 
DWUDZIESTOLECIA 
MIĘDZYWOJENNEGO”
Wystawa zorganizowana  
ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. 
Nosalowy Park & SPA. Część 
ogólnodostępna wnętrz hotelowych. 
ul. Kościuszki 18
>>> STRONA 14

KINO LETNIE  
SOPOT - ZAKOPANE
Plac Niepodległości
godz. 21.30
WSTĘP WOLNY
www.kinoletnie.pl
FB: @MamPlanNaKinoLetnie
IG: @MamPlanNaKinoLetnie
>>> STRONA 36

4 LIPCA 2020 
– 30 SIERPNIA 2020

MAŁGORZATA KOKORYN  
„FERAJNA OREMINORA" 
RZEŹBY CERAMICZNE 
O MOTYWACH 
ZWIERZĘCYCH 
Galeria Antoniego Rząsy
ul. Bogdańskiego 16a
tel. 18 206 69 69 lub 695 482 204
www.antonirzasa.pl
FB: @galeria.antonirzasa
>>> STRONA  15
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4 LIPCA 2020 
- 31 SIERPNIA 2020

„DZIWY NATURY, DZIWY 
WYOBRAŹNI" - WYSTAWA 
PRAC PAULI SOLAŃSKIEJ  
Wernisaż 4 lipca.
Kawiarnia Kmicic
ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274 
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic

5 LIPCA 2020 
– 30 SIERPNIA 2020

„ŚWIĄTYNIĄ BOGA 
JESTEŚMY".  
XXXIII  WYSTAWA 
MALARSTWA NA SZKLE
Kaplica pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Jaszczurówce
ul. Oswalda Balzera
Czynne:
poniedziałek – sobota 10.00 – 16.30
niedziela 11.00 – 16.30
przerwa 13.30 – 14.30

8 LIPCA 2020 / ŚRODA

RÓŻNE ZAKĄTKI ŚWIATA 
W WARIACJACH 
AKORDEONOWYCH 
JAKUBA HUBICKIEGO
godz. 18.00 
Kawiarnia Kmicic
ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274 
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic
>>> STRONA 21

13 LIPCA 2020 / PON. 

WARSZTATY FILMU 
ANIMOWANEGO 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP, 
ul. Zborowskiego 1 
tel. 18 201 40 06 
www.biblioteka.zakopane.pl
>>> STRONA 20 

WIECZORNE SPOTKANIA 
PRZY PIANINIE Z JERZYM 
CHRUŚCIŃSKIM
godz. 17:00 
Kawiarnia Kmicic
ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274 
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic
>>> STRONA 21

18 LIPCA 2020 / SOBOTA

7. OTWARTE 
MISTRZOSTWA 
ZAKOPANEGO  
W BIEGU POD GÓRĘ
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Orkana 2
www.mosir.zakopane.eu
>>> STRONA 25

22 LIPCA 2020 / ŚRODA

RÓŻNE ZAKĄTKI ŚWIATA 
W WARIACJACH 
AKORDEONOWYCH 
JAKUBA HUBICKIEGO
godz. 18.00 
Kawiarnia Kmicic
ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274 
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic
>>> STRONA 21

23 LIPCA 2020 / CZWARTEK

CZYTANIE NA TRAWIE 
Zajęcia literacko-
plastyczne. 
godz. 13.00
Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP, 
ul. Zborowskiego 1
tel. 18 201 40 06
www.biblioteka.zakopane.pl
>>> STRONA 20

27 LIPCA 2020 / PON.

WIECZORNE SPOTKANIA 
PRZY PIANINIE Z JERZYM 
CHRUŚCIŃSKIM
godz. 17:00 
Kawiarnia Kmicic
ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274 
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic
>>> STRONA 21

30 LIPCA 2020 / CZWARTEK

CYKL KONCERTÓW POD 
HASŁEM „KAROL Z ATMY. 
MUZYKA JEDNOCZY” 
KONCERT PT. ODDECH 
I DŹWIĘK  
Wydarzenie organizowane na 
świeżym powietrzu – w ogrodzie 
Atmy – oraz on-line.
godz. 18:00
Muzeum Karola Szymanowskiego 
w willi "Atma" w Zakopanem
Oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie, ul. Kasprusie 19
tel. 18 20 20040
WSTĘP WOLNY
>>> STRONA 21
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MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
IM. WŁADYSŁAWA  
HR. ZAMOYSKIEGO

ul. Krupówki 41 
tel. 18 201 27 92
www.galeria.zakopane.pl
FB: @MGS.Zakopane
IG: mgs_zakopane
YT: MGS Zakopane 

Czynna: 
środa – niedziela 10.00-16.00 
przerwa 13.00-14.00 

Jedna z najstarszych galerii w Polsce 
kontynuuje tradycje powstałego 
w roku 1911 Bazaru Polskiego. Sala 
nad Bazarem Polskim – wzniesionym 
staraniem założonej przez Włady-
sława hr. Zamoyskiego Fundacji 
Kórnickiej – od razu stała się centrum 

MUZEA I GALERIE

artystycznym. Tutaj swoje prace po-
kazywali m.in. W. Skoczylas, W. Brze-
ga, 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 prezentowa-
ne są wystawy czasowe sztuki współ-
czesnej. Organizowane są również 
wykłady, oprowadzania kuratorskie, 
warsztaty, promocje książek, koncerty 
kameralne. Wraz z powstaniem Zako-
piańskiego Centrum Kultury w Miej-
skiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Za-
moyskiego zainicjowano kilka bardzo 
ważnych cyklicznych projektów wy-
stawienniczych m.in. Alfabet Sztuki, 
którego kuratorska koncepcja zakłada 
alfabetyczną prezentację znaczących 
osobowości artystycznych, kształ-
tujących współczesny wizerunek 

polskiej sztuki. W dwóch pierwszych 
edycjach prezentowane były prace 
m.in. Abakanowicz, Althamera, Baja, 
Bałki, Bereźnickiego, Ciecierskiego, 
Cześnika, Dwurnika, Dyrzyńskiego, 
Eidrigeviciusa, Eysymont, Falender, 
Fałata, Filonika, Fobera. 

Od roku 2016 odbywa się wystawa
Artyści Zakopiańscy, prezentująca 
dorobek twórczy całego współcze-
snego środowiska zakopiańskich 
plastyków. Reaktywowano również 
Salon Marcowy wraz z Przeglądem 
Filmów o Sztuce, przywracając tym 
projektom znaczącą rangę na kultu-
ralnej mapie Polski. 

Galeria organizuje całoroczne 
Zakopiańskie Targi Sztuki.

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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„ŚWIĘCI NIE PRZEMIJAJĄ” 

Włączając się w obchody setnej rocz-
nicy urodzin św. Jana Pawła II, Za-
kopiańskie Centrum 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 fun-
dament naszej historii, kultury, sztuki 
i duchowości narodu. Zapraszamy 
Państwa w introspekcyjną podróż 
w głąb biografii tych, którzy zostali 
wyjątkowo naznaczeni charyzmatem 
miłosierdzia.

Więcej >>> STRONA 28 

BAZAR SZTUKI W DOMU
#BazarSztukiWdomu

Do wystawy „Święci nie przemijają" 
Miejska Galeria Sztuki opracowała 
karty z zadaniami nawiązującymi do 
postaci świętych. 

Więcej >>> STRONA 32

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 
FB: @czerwonydworzakopane
IG: czerwonydwor

Czynne:
poniedziałek - sobota 
(z wyłączeniem środy) 10.00-16.00 
przerwa 13.00 - 14.00

Otwierając w sierpniu 2018 r. podwoje 
willi Czerwony Dwór miasto Zakopane 
stworzyło nową jakość, nowe centrum 
kultury rodzimej. Ta piękna, starannie 
odnowiona willa z 1902 r., w której 
mieszkali i bywali m.in. Artur Rubin-
stein, Karol Szymanowski, Stanisław 

Witkiewicz, Witkacy, Helena Modrze-
jewska czy Stefan Żeromski, ode-
grała znaczącą rolę w historii Polski 
i Zakopanego. 

Zapraszając tutaj, mamy nadzieję, 
że duch i atmosfera dawnego Za-
kopanego, nazywanego w okresie 
międzywojennym Polskimi Atenami, 
towarzyszyć będą Państwu, a działal-
ność kulturalna, edukacyjna, popula-
ryzacyjna i promocyjna dadzą nowe 
życie temu miejscu.

Więcej >>> STRONA 33-35

GALERIA SZTUKI 
LUDOWEJ

Zapraszamy do odwiedzenia 
działającej w Czerwonym Dworze 
Galerii Sztuki Ludowej. Zakupić w niej 
można tradycyjną sztukę Podhala, 
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Witraże, lampy, rzeźbione zegary i bi-
żuteria zamykają nieoczywistą paletę 
artykułów dostępnych w Gazdusiu.

rękodzieło, wyroby twórców, artystów 
podhalańskich. 

Znajdziecie tutaj Państwo malarstwo 
na szkle, wyroby ze skóry, rzeźby, 
haftowane serwety, chustki, spinki 
i rozetki, drewniane szkatułki i wiele 
innych pięknych przedmiotów. Nie 
brakuje też elementów góralskiego 
odzienia, płyt z muzyką góralską oraz 
publikacji. 

W Czerwonym Dworze można kupić 
góralski upominek na każdą kieszeń.

GALERIA GAZDUŚ 

w budynku Małopolskiego 
Systemu Informacji 
Turystycznej, ul. Kościeliska 7

Znajdziemy tu zarówno prace ma-
larskie, jak również wyroby z drewna 
i ceramiki, te artystyczne, jak i te 
użytkowe. 

Przeżywające obecnie swój renesans 
obrusy, serwetki, bieżniki czy hafto-
wana pościel, pięknie prezentują się 
obok wyrobów ze skóry, wełnianych 
czapek, rękawiczek, metalowych 
spinek i dzwonków góralskich.

GALERIA SZTUKI XX WIEKU 
 W WILLI OKSZA

(Filia Muzeum Tatrzańskiego)
ul. Wł. Zamoyskiego 25
tel. 692 029 817

Nieczynne z powodu remontu.

Willa Oksza jest trzecim dziełem 
Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu 
zakopiańskiego. Muzeum Tatrzańskie 
przejęło willę w 2006 roku, 
odrestaurowało ją i utworzyło 
w jej wnętrzach galerię.

MUZEUM KORNELA 
MAKUSZYŃSKIEGO  
W WILLI OPOLANKA

(Filia Muzeum Tatrzańskiego)
ul. K. Tetmajera 15 
tel. 18 201 22 63 

Czynne: 
poniedziałek-piątek 10:00-18:00

Muzeum to dawne mieszkanie pań-
stwa Makuszyńskich. Możemy w nim 
zobaczyć m.in. księgozbiór kolejnych 
wydań utworów autora, literaturę 
pamiętnikarską, rękopisy, zbiory 

listów. Ekspozycja składa się również 
z obrazów i rzeźb znanych artystów, 
a także z licznych dzieł dawnej sztuki 
użytkowej.

MUZEUM JANA 
KASPROWICZA  
NA HARENDZIE

ul. Harenda 12a, 
tel. 18 206 84 26
www.harenda.com.pl

Muzeum nieczynne z powodu 
remontu.

Muzeum powstało z inicjatywy i za 
życia ostatniej żony Kasprowicza 
– Marii z Buninów Kasprowiczowej. 
W trzech pomieszczeniach znajdują 
się osobiste pamiątki po poecie i jego 
żonie. Wśród nich liczne obrazy. Swoje 
miejsce znalazła tu również Galeria 
Obrazów Władysława Jarockiego, 
która powstała dzięki darowiźnie żony 
malarza, młodszej córki poety Anny 
z Kasprowiczów Jarockiej.
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W PRACOWNI 
WŁADYSŁAWA 
JAROCKIEGO 

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczo-
ści Jana Kasprowicza i Zofia Weiss 
serdecznie zapraszają do pracowni 
Władysława Jarockiego, będącej 
częścią ekspozycji Muzeum Jana 
Kasprowicza, na nową wystawę, która 
została odtworzona na podstawie 
dokumentacji fotograficznej pierw-
szej części dawnej wystawy. Jest to 
nawiązanie do pierwszej ekspozycji, 
stworzonej przez profesorową Annę 
z Kasprowiczów-Jarocką, wkrótce po 
śmierci jej męża, który zmarł w 1965 
roku. 

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 13.00 – 13.30

Atma to jedyne w świecie muzeum 
biograficzne Karola Szymanowskiego. 
W tej ulubionej przez kompozytora 
góralskiej „chałupie” w Zakopanem, 
gdzie odnalazł dla siebie dom, cykli- 
cznie rozbrzmiewa muzyka. Prze-
wodnim motywem repertuarowym 
comiesięcznych koncertów są utwory 
Szymanowskiego, ukazywane w sze-
rokim kontekście kultury europejskiej 
(poprzednicy i następcy). U podstaw 
zróżnicowanego stylistycznie progra-
mu (różne gatunki) znajduje się tak 
bliska Szymanowskiemu idea dialogu 
oraz spotkania tradycji i współcze-
sności, datum i novum.

ZOFIA STRYJEŃSKA 
Z WIZYTĄ U KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO
Pokaz trzech obrazów 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie.
14.11.2019–30.09.2020 

Zofia Stryjeńska (1891–1976) to naj-
bardziej dziś znana malarka okresu 

dwudziestolecia międzywojennego 
w Polsce. Dzięki niezwykłemu, jak na 
lata 20. i 30. XX wieku, masowemu 
rozpowszechnianiu jej dzieł za po-
mocą różnego rodzaju reprodukcji, 
m.in. ekskluzywnych wydawnictw 
albumowych, kalendarzy czy kart 
pocztowych, wiele z nich zdołało się 
utrwalić w świadomości szerokiego 
grona odbiorców. 

Bezprecedensowym sukcesem 
artystki, który przyniósł jej sławę, 
była dekoracja ogromnymi obrazami 
wnętrza Pawilonu Polskiego na 
Międzynarodowej Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej i Przemysłu Artystycz-
nego w Paryżu (1925). Otrzymała 
tam Grand Prix w czterech działach 
(malarstwo, plakat, ilustracje, tkaniny) 
oraz diplôme d’honneur w dziale 
zabawkarskim. Została też odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Legii 
Honorowej. 

Stryjeńska tworzyła prawie wyłącznie 
na papierze, używając farb wodnych. 
Dzięki temu osiągnęła niemożliwą 
w malarstwie olejnym „lekkość” 
przedstawień, charakteryzujących się 
pewnym prowadzeniem pędzla. Te-
matem jest prawie zawsze człowiek. 
Z pobytu w Monachium wyniosła 
widoczne w jej późniejszych pracach 
umiłowanie rytmu. To wtedy narodziła 
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się charakterystyczna dla jej malar-
stwa „muzyczność”, stanowiąca o sile 
jego oddziaływania.

Prace Stryjeńskiej, prezentowane 
w „Atmie”, to typowe dzieła sztalu-
gowe artystki z połowy lat 30. Ich 
niezwykłość polega przede wszystkim 
na tym, że nie powielają schematów 
kompozycyjnych, wypracowanych 
przez artystkę wcześniej, co było 
charakterystyczne dla jej ówczesnej 
twórczości.

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

MUZEUM STYLU 
ZAKOPIAŃSKIEGO 
– INSPIRACJE IM. 
MARII I BRONISŁAWA 
DEMBOWSKICH

(Filia Muzeum Tatrzańskiego) 
ul. Droga do Rojów 6,  
tel. 18 200 02 39

Czynne:  
środa - sobota 10:00–18:00
 niedziela 9:00–15:00

Miejsce wystawy, chałupa –  położona 
nieopodal zabytkowej zabudowy ulicy 
Kościeliskiej, należąca w przeszłości 
do rodziny Gąsieniców Sobczaków – 
to jeden z najcenniejszych zabytków 
budownictwa ludowego w Zakopa-
nem. Do jej wyposażenia wykorzysta-
no najstarsze eksponaty pochodzące 
ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

MUZEUM STYLU 
ZAKOPIAŃSKIEGO W WILLI 
KOLIBA

(Filia Muzeum Tatrzańskiego) 
ul. Kościeliska 18, 
tel. 18 201 36 02

Czynne:  
wtorek – czwartek, sobota 
10:00–18:00
piątek 12:00 – 20:00 
oraz niedziela 9:00 – 15:00

Willa Koliba – pierwszy dom w stylu 
zakopiańskim wybudowany według 
projektu Stanisława Witkiewicza – 
położona jest przy ulicy Kościeliskiej, 
najstarszej ulicy Zakopanego, gdzie 
co krok spotykamy zabytkowe domy 
i zagrody góralskie. To otoczenie 
łatwiej pozwala zrozumieć ideę 
Stanisława Witkiewicza. Muzeum 
Stylu Zakopiańskiego jest jedynym 
w Polsce miejscem, gdzie można 
poznać historię i dokonania pierwszej 
teoretycznie opracowanej i praktycz-
nie realizowanej koncepcji polskiego 
stylu narodowego, opartego na 
budownictwie i zdobnictwie górali 
podhalańskich. 

Zapraszamy do zwiedzania stylowych 
wnętrz Koliby z wyposażeniem z koń-
ca XIX wieku – meblami, obrazami 
i przedmiotami codziennego użytku.

MUZEUM TATRZAŃSKIE 
IM. DRA TYTUSA 
CHAŁUBIŃSKIEGO 
BUDYNEK GŁÓWNY 

ul. Krupówki 10, 
tel. 18 201 52 05
www.muzeumtatrzanskie.pl
FB: @muzeumtatrzanskie  
IG: muzeumtatrzanskie
YT: Muzeum Tatrzańskie

Z powodu remontu Gmach Główny 
oraz następujące filie Muzeum 
Tatrzańskiego:
- Galeria Sztuki XX wieku 
w willi Oksza
- Galeria Władysława Hasiora
- Galeria Sztuki 
im. W i J. Kulczyckich
są nieczynne do odwołania.

WYSTAWY CZASOWE 

„PLAKAT TATRZAŃSKI 
I ZAKOPIAŃSKI 
DWUDZIESTOLECIA 
MIĘDZYWOJENNEGO”
Nosalowy Park & Spa,  
część ogólnodostepna wnętrz 
hotelowych, ul. Kościuszki 18

Muzeum Tatrzańskie oraz Dyrekcja 
Nosalowy Park & Spa zaprasza na 
wystawę prezentującą 10 reprodukcji 
plakatów, które powstały w Polsce 
w okresie międzywojennym. Zdaniem 
wielu ekspertów należą one do najwy-
bitniejszych, jakie powstały w tamtym 
czasie. Plakaty tematycznie związane 
są m.in z wydarzeniami sportowymi, 
które odbywały się w tym czasie 
w Zakopanem, ale nie tylko. Plakat był 
wtedy też formą reklamy i tutaj np. 
świetnymi przykładami są: reklama 
nart ze słynnej fabryki Franciszka 
Bujaka i druga promowana hasłem: 
Narty i smary tylko Zubka.
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Antoni Rząsa (1919–1980) – jeden 
z najwybitniejszych polskich rzeźbia-
rzy współczesnych. Artysta i pedagog. 
Współtwórca wraz z Władysławem 
Hasiorem i Tadeuszem Brzozowskim 
legendy Zakopanego jako centrum 
wolnej sztuki. Łączył siłę tradycyjnej 
rzeźby w drewnie z nowoczesnymi 
środkami wyrazu. 

Jego rzeźby mają moc monumentu 
i ogromny ładunek emocji. Ze współ-
czuciem i miłością mówią o losie 
człowieka. 

MAŁGORZATA KOKORYN 
FERAJNA OREMINORA. 
RZEŹBY CERAMICZNE 
O MOTYWACH 
ZWIERZĘCYCH
4.07.2020 - 30.08.2020

Małgorzata Kokoryn studiowała na 
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Dyplom uzyskała 
w pracowni plakatu prof. M. Urbańca 
w 1993 r. aneks z malarstwa w pra-
cowni prof. J. Tchórzewskiego oraz 
z rysunku w pracowni prof. J. Raczko.
„Inspiracje do glinianych stworów 
przywiozłam w 1994 roku z Bergamo, 
włoskiego średniowiecznego miasta, 
uroczo położonego na wzgórzu u stóp 
Alp. Ta perełka architektury zdobna 
jest w rzeźbiarskie elementy, dyskret-
nie wtopione w jej mury, portale, ulice. 

WYSTAWA WIRTUALNA – 
ARCHITEKTURA część II

Na stronie Muzeum Tatrzańskiego 
prezentowane są wybrane fotografie 
zakopiańczyka Apoloniusza Rajwy 
– przewodnika, fotografa i ratownika 
górskiego. Jego dorobek artystyczny 
jako fotografa trafił do archiwum Mu-
zeum Tatrzańskiego dzięki projektowi 
„Zakopiańskie Centrum Dokumen-
tacji Dziedzictwa Niematerialnego” 
dofinansowanemu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
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. Prezentowane 
dla Państwa slajdy będą poprawione 
cyfrowo.

Przed nami więc druga odsłona foto-
grafii Apoloniusza Rajwy – serdecznie 
zapraszamy!

MUZEUM WALKI 
I MĘCZEŃSTWA PALACE

ul. T. Chałubińskiego 7
tel. 600 447 371

Czynne:
wtorek, czwartek 16:00–17:00
W inne dni po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym. 

W czasie okupacji, od listopada 
1939 r., w budynku „Palace” znajdo-
wała się siedziba Gestapo, a piwnice 
zostały zaadoptowane na cele wię-
zienne. Przez tę „Katownię Podhala” 
przeszło kilka tysięcy Polaków. 
Większość torturowano, ok. 250 osób 
zabito na miejscu, wielu kierowano 
do innych więzień i obozów koncen-
tracyjnych. 

Wśród więźniów „Palace” byli m.in. 
bł. ks. Piotr Dańkowski, Franciszek 
Gajowniczek, Kurierzy Tatrzańscy 
– Stanisław Marusarz, Helena Maru-
sarzówna, Bronisław Czech, a także 
dr Wincenty Galica, Marian Polaczyk 
i Władysław Szepelak, z których 
inicjatywy w 1994 r. w podziemiach 
powstało niewielkie muzeum.

GALERIA  
ANTONIEGO RZĄSY

RODZINNA INSTYTUCJA KULTURY 
ul. Bogdańskiego 16a
tel. 18 206 69 69 
lub 695 482 204
www.antonirzasa.pl 
FB: @galeria.antonirzasa

Czynna codziennie po umówieniu 
telefonicznym.
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lektora. Kolejnym etapem spaceru 
są bardzo realistyczne dioramy, czyli 
trójwymiarowe makiety przedstawia-
jące łąkę i las oraz wpływ człowieka 
na tatrzańskie ekosystemy – tym 
razem narratorami są tatrzańskie 
zwierzęta. Uzupełnieniem ekspozycji 
są filmy przyrodnicze, które pokazują 
tatrzańską przyrodę z perspektywy 
ich dzikich mieszkańców. 

W trakcie zwiedzania można zajrzeć 
także do jaskini, a na dzieci czeka 
również sala odkryć, a w niej gry kom-
puterowe, które uczą orientacji na 
mapie, ćwiczą pamięć, pomagają roz-
poznawać odgłosy zwierząt i ćwiczyć 
spostrzegawczość. Jeżeli dzieciaki 
zechcą poskakać jak kozica lub pobie-
gać po lesie jak jeleń, mogą to zrobić 
właśnie w sali odkryć – znajdą tu gry 
działające w technice Kinect.

Zwiedzanie zajmuje ok. godziny. 
Wstęp jest bezpłatny. 
Grupy (max. 7-os.) są 
wpuszczane co 20 minut. 

ZESPÓŁ DWORSKO-
PARKOWY W KUŹNICACH

Kuźnice, tel. 18 202 32 00

Kiedyś znajdowało się tu centrum 
przemysłowe Zakopanego. Istniał tu 
bowiem najprężniej działający w Ga-
licji ośrodek hutniczy. Po rewitalizacji 
zespołu odtworzono: obrys dawnego 
dworu (wzniesionego dla rodziny 
Homolacsów), wozownię, siedzibę 
dyrekcji huty (obecnie siedziba dyrek-
cji TPN), dawny spichlerz. Na terenie 
znajduje się również krzyż żeliwny 
z 1839 r. (jeden z najstarszych zacho-
wanych zabytków Zakopanego).

TATRZAŃSKIE LAPIDARIUM

W drodze do Kuźnic warto zatrzymać 
się przy ul. Karłowicza w Lapidarium 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Jest to geologiczna mapa przestrzen-

lekarza i społecznika, niezwykle 
zasłużonego dla Zakopanego, pre-
zentowane są m.in. pamiątki rodzinne 
i dokumenty związane z historią czte-
rech pokoleń rodziny Kraszewskich, 
a także czasowe wystawy artystów 
współczesnych.

CENTRUM EDUKACJI 
PRZYRODNICZEJ TPN

ul. T. Chałubińskiego 42a
tel. 18 202 33 12
www.tpn.pl
www.360studio.org/spacery/TPN.
html
FB: @TatrzanskiParkNarodowy   
IG: tatrzanskiparknarodowy
YT: TPNVideo

Czynne:
poniedziałek–sobota 
8:00–15:00 z wyjątkiem dni 
świątecznych
Ostatnie wejście o godz. 14:00,
obowiązuje rezerwacja wejść na 
stronie biletcep.tpn.pl.

To najnowocześniejszy tego typu 
obiekt w naszym regionie. W środku 
kino 4D, największa w Polsce ma-
kieta Tatr, sala odkryć i wiele innych 
atrakcji.

Spacer edukacyjny po ośrodku 
zajmuje około godziny, podczas której 
zwiedzający z pewnością się nie 
znudzą. Pierwszym punktem wyciecz-
ki jest największa w Polsce makieta 
Tatr – prezentacji, która jest na niej 
wyświetlana, towarzyszy komentarz 

Wśród szarych kamieni surowego, 
rozgrzanego słońcem miasta odpo-
czywają, czają się, warują zwierzęta 
zamarłe w kamiennym bezruchu. (...)

Mój nieustanny zachwyt nad mnogo-
ścią istniejących zwierząt, niesamowi-
tością ich kształtów przyczynił się do 
kontynuacji tematów zaczerpniętych 
ze świata fauny. Z biegiem lat, moje 
ceramiki stały się bardziej proste 
w formie, często symetryczne. 

Nadaję stworom nazwy wymyślone: 
Kikolum, Aranmio, Erbazaj, Oreminor... 
gdyż tworzę nieistniejące gatunki 
zwierząt. Wszystkie są przyjacielskie".
Wystawa zaciekawi  i dzieci 
i dorosłych.

GALERIA RZEŹBY 
GRZEGORZA PECUCHA

ul. J. Kasprowicza 31a
tel. 601 407 320

Galeria czynna po wcześniejszym 
umówieniu się.

GALERIA RYSZARDA 
ORSKIEGO

ul. Wł. Broniewskiego 4
tel. 18 201 71 71
www.orskigallery.com

Czynna codziennie 
11:00–14:00 oraz po wcześniejszym 
umówieniu się.

GALERIA SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ  
DOM DOKTORA

ul. St. Witkiewicza 19
tel. 18 201 21 76

Czynna codziennie 11.00-14.00 
oraz 16.00-19.00

W oryginalnych wnętrzach willi 
z 1898 r., należącej do rodziny doktora 
Wacława Kraszewskiego (1872-1931), 
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11.07 /sobota/ godz. 20.15 
St.I.Witkiewicz
ONI CZYLI NIE DRAŻNIĆ KOTA
Początek spektaklu Scena 
Witkacego

12.07 /niedziela/ godz. 19.15 
STACHURA CZYLI SIĘ POWIE 
O TYM WOLNIUTKO, 
A TY TYLKO SŁUCHAJ
na podstawie tekstów 
Edwarda Stachury
Reż. – A.Bienias
Scena A. Bazakbala- Kawiarnia 
Witkacy

14.07 /wtorek/ godz. 20.15 
St.I.Witkiewicz
ONI CZYLI NIE DRAŻNIĆ KOTA
Początek spektaklu - Scena 
Witkacego

15.07 /środa/ godz. 19.15 
STACHURA CZYLI SIĘ POWIE 
O TYM WOLNIUTKO, 
A TY TYLKO SŁUCHAJ
na podstawie tekstów 
Edwarda Stachury
Reż. – A. Bienias
Scena A. Bazakbala - Kawiarnia 
Witkacy

16.07 /czwartek/ godz. 18.15 
PANOPTICUM 
Teksty Juliana Tuwima
oraz autorów nieznanych
spektakl plenerowy
Zaułek Witkacego

17.07 /piątek/ godz. 18.15 
PANOPTICUM
Teksty Juliana Tuwima
oraz autorów nieznanych
spektakl plenerowy
Zaułek Witkacego

18.07 /sobota/ godz. 19.15 
SPISKI- HEJ!
Sobota z cyklu: Tatrzańskie 
(część III)
wg Wojciecha Kuczoka
Scena Witkacego

REPERTUAR 
TEATRÓW

TEATR IM. STANISŁAWA
 IGNACEGO WITKIEWICZA

ul. Chramcówki 15 

Kasa Teatru tel. 600 001 514 
czynna w siedzibie Teatru  
w godz. 10:00–14:00  
od wtorku do soboty.

Teatr im.St. I. Witkiewicza w Zako-
panem po długiej, wymuszonej pan-
demią przerwie serdecznie zaprasza 
na swoje spektakle od 8. lipca 

na Tatr pokazująca różnorodność 
przyrody nieożywionej oraz jej wpływ 
na roślinność tam występującą. 

CHAŁUPA SABAŁY 
(SABAŁÓWKA)

ul. Stare Krzeptówki 17 
tel. 18 207 09 71, 601 412 221

Czynna: 
poniedziałek–sobota 10:00–18:00

Najstarsza chałupa na Podhalu 
zbudowana na przełomie XVIII/ XIX 
w. To w niej w 1809 roku przyszedł na 
świat Jan Krzeptowski Sabała – słyn-
ny muzykant, gawędziarz, myśliwy 
i honorowy przewodnik tatrzański.

– przez cały okres wakacji będziemy 
prezentować spektakle wg nowego 
regulaminu związanego z epidemią 
COVID-19. W trosce o wspólne bez-
pieczeństwo zarówno Widzów jak 
i Pracowników prosimy o zapozna-
nie się z regulaminem przed wizytą 
w Teatrze oraz o przestrzeganie 
wprowadzonych zasad. Stęskniliśmy 
się za Państwem, mamy nadzieję, że 
Wy za nami także. Bieżący repertu-
ar, regulamin i aktualności dostępne 
są na naszej stronie www.witkacy.pl 
Czekamy na Państwa! 
Do zobaczenia na spektaklach!      

08.07 /środa/ godz. 19.15 
St. I. Witkiewicz
DEMONIZM ZAKOPIAŃSKI 
(VARIÉTÉS)
Scena A. Bazakbala - Kawiarnia 
Witkacy

09.07 /czwartek/ godz. 20.15 
NIEPRZYJACIEL
wg Juliena Greena
Dwór Tetmajerów w Łopusznej, 
filia Muzeum Tatrzańskiego
Ul. Gorczańska 2, Łopuszna
dojazd we własnym zakresie

10.07 /piątek/ godz. 19.15 
Scena Propozycji Aktorskich
KOBIETA.
ISTNIENIA POSZCZEGÓLNE
na podstawie: Maciej Pinkwart
„Kocham Cię strasznie, 
ale swoboda to wielka rzecz"
Opracowanie tekstu i reżyseria 
– Justyna Kowalska
Scena A. Bazakbala – Kawiarnia 
Witkacy
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TEATR ROZRYWKI 
RZT SZYMASZKOWA

ul. Szymaszkowa 1 
Rezerwacja tel. 795 540 278

04.07 /sobota/ godz. 20.00
„WESELE” - BO TO POLSKA 
WŁAŚNIE…
Spektakl muzyczny w reżyserii Han-
ny Zbyryt, który powstał z miłości 
do wielkiego dzieła S. Wyspiańskie-
go - ,,Wesele". Niezwykłe i zaska-
kujące połączenie gry aktorskiej 
z animacją lalek i tekstów piosenek 
do muzyki na żywo. Spektakl dla 
każdego małego i dużego widza, 
dla tych znających treść i dla tych 
którzy poznać zechcą. Bez nudy 
i obłudy, zabawnie i wzruszająco, 
na nowo wspólnie odkryjmy WIEL-
KIE DZIEŁO.
Reżyseria : Hanna Zbyryt
Scenariusz : Hanna Zbyryt
Aranżacja muzyczna : Magdalena 
Gaisek-Gurgul i Mateusz Gurgul
Występują : Hanna Zbyryt , 
Kasia Piotrowska Ornatkiewicz, 
Magdalena Gaisek-Gurgul 
i Mateusz Gurgul, oraz Lalki
Scenografia : Staszek Rzankowski
Produkcja: Stanisław Rzankowski/
Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa

19.07 /niedziela/ godz. 19.15 
STACHURA CZYLI SIĘ POWIE 
O TYM WOLNIUTKO, 
A TY TYLKO SŁUCHAJ
na podstawie tekstów 
Edwarda Stachury
Reż. – A. Bienias
Scena A. Bazakbala- Kawiarnia 
Witkacy

21.07 /wtorek/ godz. 19.15
SPISKI- HEJ!
Wtorek z cyklu: Tatrzańskie 
(część III)
wg Wojciecha Kuczoka
Scena Witkacego

22.07 /środa/ godz. 18.15 
PANOPTICUM
Teksty Juliana Tuwima
oraz autorów nieznanych
Spektakl plenerowy
Zaułek Witkacego

23.07 /czwartek/ godz. 18.15 
PANOPTICUM
Teksty Juliana Tuwima
oraz autorów nieznanych
Spektakl plenerowy
Zaułek Witkacego

24.07 /piątek/ godz. 21.15 
Sławomir Mrożek
RZEŹNIA
Spektakl dla widzów 
od 16 roku życia
Scena Witkacego

25.07 /sobota/ godz. 21.15 
Sławomir Mrożek
RZEŹNIA

Spektakl dla widzów 
od 16 roku życia,
Scena Witkacego

26.07 /niedziela/ godz. 19.15 
STACHURA CZYLI SIĘ POWIE 
O TYM WOLNIUTKO, 
A TY TYLKO SŁUCHAJ
na podstawie tekstów 
Edwarda Stachury
Reż. – A. Bienias
Scena A. Bazakbala - Kawiarnia 
Witkacy

28.07 /wtorek/ godz. 20.15
St.I.Witkiewicz
ONI CZYLI NIE DRAŻNIĆ KOTA
Początek - Scena Witkacego
Spektakl dla widzów od 16 roku życia

29.07 /środa/ godz. 19.15 
Scena Propozycji Aktorskich
KOBIETA.
ISTNIENIA POSZCZEGÓLNE
na podstawie: Maciej Pinkwart
„Kocham Cię strasznie, ale 
swoboda to wielka rzecz”
Opracowanie tekstu i reżyseria 
– Justyna Kowalska
Scena A. Bazakbala – Kawiarnia 
Witkacy

29.07 /środa/ godz. 20.15 
NIEPRZYJACIEL
wg Juliena Greena
Dwór Tetmajerów w Łopusznej, 
filia Muzeum Tatrzańskiego
ul. Gorczańska 2, Łopuszna
dojazd we własnym zakresie
Spektakl dla widzów od 16 roku życia

30.07 /czwartek/ godz. 19.15 
Scena Propozycji Aktorskich
KOBIETA.
ISTNIENIA POSZCZEGÓLNE
na podstawie: Maciej Pinkwart
„Kocham Cię strasznie, 
ale swoboda to wielka rzecz”
Opracowanie tekstu i reżyseria 
– Justyna Kowalska
Scena A. Bazakbala – Kawiarnia 
Witkacy

31.07 /piątek/ godz. 21.15 
Sławomir Mrożek
RZEŹNIA
Scena Witkacego

dalszy repertuar na 
www.witkacy.pl
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REPERTUAR 
KIN

KINO STUDYJNE  
- KINO MIEJSCE

ul. Wł. Orkana 2 
tel. 500 151 907, e-mail: 
kinomiejsce@gmail.com
www.kinomiejsce.zakopane.pl

3.07 - 18.07
COŚ SIĘ KOŃCZY COŚ ZACZYNA 
reż. Drake Doremus
scen. Drake Doremus 
/ Jardine Libaire
romans / USA, Korea Południowa

3.07 - 18.07
NIEZWYKŁE LATO Z TESS 
reż. Steven Wouterlood
scen. Laura van Dijk
familijny / Holandia

3.07 - 18.07
CZWORO DZIECI I COŚ 
reż. Andy De Emmony
scen. Simon Lewis
familijny, fantasy / Wielka Brytania

10.07 - 24.07
#TUITERAZ 
reż. Eric Lartigau
scen. Thomas Bidegain 
/ Eric Lartigau
komedia / Belgia, Francja

17.07 - 28.07
OJCIEC 
reż. Kristina Grozeva, 

Petar Valchanov
scen. Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov
dramat / Grecja, Bułgaria

17.07 - 31.07
CAŁY ŚWIAT ROMY 
reż. Mischa Kamp
scen. Tamara Bos
dla dzieci / Holandia, Niemcy

24.07 - 8.08
KSIĄDZ BONIECKI  
reż. Aleksandra Potoczek
scen. Aleksandra Potoczek
dokumentalny / Polska

KINO SOKÓŁ

ul. Wł. Orkana 2, 
tel. 18 201 40 40
www.kinosokol.z-ne.pl

KINO GIEWONT

ul. T. Kościuszki 4, 
tel. 18 201 53 04

25.07 /sobota/ godz. 20.00
"ROZTAŃCZONE NOGI"
Spektakl dla kochających sza-
leństwo „lipcowego słońca pod 
Giewontem”

Brawurowa HANNA ZBYRYT w roli 
Anny, kobiety po przejściach... 
zeszłorocznych. Policja zabrała jej 
kochanka z knajpy pod Knotem... 
Anna ma pecha w wyborze ko-
chanków. Zrozpaczona i wstawiona 
postanawia poprosić o pomoc 
wróżkę Dobromirę. 

Live music (m.in. piosenki 
Kabaretu Starszych Panów)
Występują: Hanna Zbyryt
Reżyseria i Scenariusz: 
Hanna Zbyryt
Aranżacja muzyczna: 
Wojciech Wachułka
Scenografia: Stanisław Rzankowski
Produkcja: Stanisław Rzankowski/
Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa

Rezerwacja: tel. 795 540 278 
lub na www.kupbilecik.pl 

Spektakle na żywo - bilet: 65 zł
Spektakle on-line na żywo/w dniu 
wykonania` - bilet / kod dostępu: 
15 zł. Bilet / kod dostępu ważny 
5 dni: 20 zł
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WAKACJE 
DLA DZIECI 
W BIBLIOTECE
Burmistrz Miasta Zakopane Leszek 
Dorula oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Zakopanem serdecznie zapra-
szają na „WAKACJE DLA DZIECI 
W BIBLIOTECE”. 

13 LIPCA 2020 r. /poniedziałek/ 

WARSZTATY FILMU 
ANIMOWANEGO 
/prowadzenie Anna Jagoda Mrożek 
Studio Filmowe Effata Anima/. 

- I grupa (dzieci 6-8 lat)  
  9:30 – 12:30 

- II grupa (dzieci 9-12 lat)
  13:00 – 16:00
Miejsce: Oddział dla Dzieci i Mło-
dzieży MBP, ul. Zborowskiego 1.
Ilość miejsc ograniczona (praca 
w małych grupach). 
Zapisy:
- telefonicznie: 18 201 40 06
- mailowo: 
mbp@biblioteka.zakopane.eu
WSTĘP WOLNY

Studio Filmowe Effata Anima to 
autorski program edukacji filmowej 
z zakresu animacji poklatkowej. 
Celem działalności studia jest 
rozwijanie pasji w młodych ludziach, 
rozbudzenie ich kreatywności 
i zachęcenie do twórczego działania 
poprzez animację filmową. 

Podczas warsztatów uczestnicy 
zdobywają wszystkie umiejętności 
niezbędne do pojawienia się 
ruchomego obrazu na ekranie:
- kreują swoich bohaterów,
- wykonują elementy scenografii,
- animują i opiekują się planem 
filmowym,

- obsługują profesjonalne 
oprogramowanie do animacji,
- uczestniczą w projekcjach 
filmowych.

Taki sposób pracy umożliwia zdo-
bycie wiedzy o całym procesie 
powstawania filmu od pomysłu, aż 
po jego realizację. Animacja poklat-
kowa daje szerokie pole do rozwoju 
różnych umiejętności z zakresu 
literatury, muzyki czy sztuk wizu-
alnych. 
(Źródło: www.effataanima.pl) 

23 LIPCA 2020 r. /czwartek/
godz. 13.00  

CZYTANIE NA TRAWIE
Zajęcia literacko – plastyczne na 
podstawie książki Lato Muminków
Miejsce: Oddział dla Dzieci i Mło-
dzieży MBP, ul. Zborowskiego 1.
Ilość miejsc ograniczona. 
Zapisy: 
- telefonicznie: 18 201 40 06
- mailowo: 
mbp@biblioteka.zakopane.eu

WSTĘP WOLNY
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WILLA KMICIC

ul. St. Staszica 11a
tel. 798 082 274 
www.kawiarniakmicic.pl
FB: @kawiarniakmicic

8, 22 LIPCA 2020 /ŚRODY/ 
GODZ. 18.00

RÓŻNE ZAKĄTKI ŚWIATA 
W WARIACJACH 
AKORDEONOWYCH 
JAKUBA HUBICKIEGO
Zapraszamy na wieczory z Jakubem 
Hubickim. Będziecie mogli Państwo
usłyszeć tanga, muzykę francuską 
oraz muzykę bałkańską. 

13, 27 LIPCA 2020 
/PONIEDZIAŁKI/ GODZ. 17.00

WIECZORNE SPOTKANIA 
PRZY PIANINIE Z JERZYM 
CHRUŚCIŃSKIM
Pragniemy zaproponować Państwu 
kameralne spotkania z muzyką na 
żywo. Autorem repertuaru oraz jego 
wykonawcą jest utalentowany kom-
pozytor i pianista JERZY CHRU-
ŚCIŃSKI. Każdy koncert to niezapo-
mniana muzyczna podróż w czasie, 
w trakcie której usłyszycie Państwo 
znane i lubiane utwory muzyczne 
zarówno te dawne -przedwojenne, 
jak i współczesne z lat 50 –tych, 
60-tych, 70-tych.

MUZEUM KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO 
W WILLI "ATMA" 

ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO 
W KRAKOWIE
ul. Kasprusie 19
tel. 18 202 00 40

30 LIPCA /CZWARTEK/ 
GODZ. 18.00

U KAROLA W ATMIE. 
Z FLETAMI W ROLI 
GŁÓWNEJ   

W ramach cyklu koncertów „Karol 
z Atmy. Muzyka jednoczy” w czwar-
tek, 30 lipca 2020 roku, o godzinie 
18:00 wystąpią wspaniali artyści: 
małżeństwo flecistów Agata 
i Łukasz Długoszowie oraz pianista 
Andrzej Jungiewicz. Ze względu na 
bezpieczeństwo wydarzenie adre-
sowane zostanie do publiczności 
w ogrodzie przed Muzeum Karola 
Szymanowskiego oraz online; dos- 
tępne będzie także później w sieci. 

„Z niecierpliwością oczekujemy na 
nasz koncert w Atmie, u «ojca» pol-
skiej muzyki współczesnej” – mówią 
muzycy, znani z propagowania twór-
czości nowej. Dlatego w programie 
ich występu znajdą się – obok 
Kołysanki Szymanowskiego 
– cztery prawykonania utworów 

kompozytorów polskich: Lovespell 
Iwony Kisiel, Duo Pawła Mykietyna, 
Dodecanzona Adama Sławińskiego 
i Gismondo Jarosława Siwińskiego. 
Kompozycje te usłyszymy w niezwy-
czajnym wariancie brzmieniowym: 
na dwa flety i fortepian. 

Szymanowski mawiał, że muzyka ma 
najwięcej odżywczych witamin i jej 
moc, nie tylko tworzenia piękna, ale 
i wychowawcza jest dla człowieka 
nie do przecenienia. Serdecznie 
zapraszamy na koncert – wstęp 
wolny. 
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JAZDA KONNA 
Tarant
ul. Pardałówka 51, 
tel. 501 076 484, www.tarant.pl, 
tylko dla dobrze jeżdżących

Jędruś
os. Pardałówka 51, 
tel. 509 441 656 

KRĘGIELNIE 
Aqua Park 
ul. Jagiellońska 31, 
tel. 18 202 58 18 

Hotel Belvedere
ul. Droga Do Białego 3, 
tel. 18 202 12 00 

KOLEJKI 
Kolej krzesełkowa Harenda 
ul. Harenda 21a, tel. 18 202 56 80
www.harendazakopane.pl

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

Kolej krzesełkowa Wielka 
Krokiew 
ul. Bronisława Czecha 
tel. 725 300 163
w czasie treningów zamknięte

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 
ul. Na Gubałówkę, www.pkl.pl,
tel. 18 20 20 300 
zjeżdżalnia grawitacyjna czynna 
w pogodne dni

Kolej linowa Butorowy Wierch 
Butorowy Wierch, www.pkl.pl, 
tel. +48 18 20 63 941 
istnieje możliwość zakupienia biletu 
łączonego z wjazdem na Gubałówkę 
kolejką torowo-szynową

PŁYWALNIE,  
WELNESS & SPA 
OPO COS Zakopane
ul. Br. Czecha 1 , tel. 18 263 25 44
limitowana ilość wejść, warto 
wcześniej zarezerwować telefonicznie

Aqua Park 
ul Jagiellońska 31, 
tel. 18 200 11 22 

Grand Hotel Stamary 
ul. T. Kościuszki 19, 
tel. 18 202 24 00 

Hotel Belvedere 
Droga do Białego 3, 
tel. 18 202 12 00 

Hotel Crocus 
ul. T. Chałubińskiego 40, 
tel. 18 202 65 00 

Hotel Grand Nosalowy Dwór 
ul. O. Balzera 21d, tel. 18 202 23 30 

Hotel Murowanica 
ul. Przewodników Tatrzańskich 6, 
tel. 18 206 33 62 

Hotel Tatra 
ul. Cyrhla 34, tel. 18 200 17 17 

SIŁOWNIE / FITNESS 
Park Ćwiczeń 
przy ul. Przewodników Tatrzańskich 

Park Ćwiczeń na Ustupie 
Fitness Aqua Park 
ul. Jagiellońska 31, 
tel. 18 202 58 15 

Fit&Gym Nosalowy Dwór 
ul. O. Balzera 21d, 
tel. 18 202 23 31 

Siłownia / Fitness COS 
Zakopane 
ul. Br. Czecha 1, tel. 18 203 25 25 

Siłownia / Fitness Hotel 
Belvedere 
Droga do Białego 3, 
tel. 18 202 12 00 

Siłownia / Fitness Fun-Sport 
ul. Ks. J. Stolarczyka 12, 
tel. 884 666 126 

Siłownia Higym  
C. H. SZYMONEK 
ul. Chyców Potok 26, 
tel. 731 955 746 

Siłownia Ares ZCE 
ul. Kasprusie 35a. tel. 18 201 27 82 

Siłownia Wigiera J. 
ul. Kasprusie 1, tel. 18 206 40 08 

Siłownia Hotel Mercure 
Kasprowy 
Polana Szymoszkowa 1, 
tel. 18 202 40 00 

Hala Sportowa wielofunkcyjna
ul. Chramcówki, tel. 573 188 557

COS Zakopane 
ul. Br. Czecha 1, tel. 18 263 25 25; 
725 300 137 

Zakopiańskie Centrum 
Edukacji 
ul. Kasprusie 35a, tel. 18 201 27 82  

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

„Tatra Trade” 
tel. 600 466 176, 608 353 045

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

Snowdoo 
tel. 501 575 575 

Nowotarska 21F
tel. 502 137 512, 795 388 087

Bike Point 
na telefon 884 310 035 

Elektryczne rowery
ul. Za Strugiem, tel. 601 625 581
ul. Jagiellońska 18/ oś. Pardałówka 14
tel. 694 606 020

INNE 
AERO CLUB 
loty widokowe nad Tatrami 
tel. 601 466 221 

AKWANARIUM  
podwodny świat 
ul. Ubocz 3b, tel. 884 977 428
tymczasowo zamknięte
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BOISKO PIŁKARSKIE API 
SPORT ARENA
ul. Pardałówka 9, tel. 606 280 808

BOISKO PIŁKARSKIE PLATO
poniżej skoczni
ul. Bogówka 14 tel. 725 300 740

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Droga do Olczy 26, tel. 608 449 485

BUMPER BALL 
tel. 730 758 078 
www.bumperballpodhale.pl

DOM DO GÓRY NOGAMI 
al. 3 Maja, czynne codziennie 

ESCAPE ROOM pokój zagadek
tel. 783 167 277 

GALERIA FIGUR STALOWYCH
ul. Krupówki 40, tel. 500 500 100

GÓRNA RÓWIEŃ KRUPOWA  
trasy spacerowe i rowerowe
GU GU Park 
HALA TENISOWA 
ul. Droga do Białego 7
ul. Piłsudskiego, tel. 795 543 184

ILLUSION HOUSE/DOM 
ZABAWY 
ul. Kościuszki 3 tel. 518 150 844
www.illusionhouse.pl

IZBA PAMIĘCI STANISŁAWA 
MARUSARZA
ul. Bronisława Czecha 1
czynne w godz. 9.00-17.00

KINO 7D Max&VR Zakopane 
ul. Krupówki 81b, czynne codziennie 
w godz. 10.00-22.00

KOLEJKA ŚWARNO 
tel. 536 327 721

LETNIE PONTONY 
www.zakopane.gigant.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 
im. Stefana Żeromskiego 
w Zakopanem. Oddział dla dzieci 
i młodzieży, ul. J. Zborowskiego 1 

MOTYLARNIA 
ul. Gen. Galicy 8 tel. 575 012 202

MUZEUM OSCYPKA 
www.muzeumoscypka.pl

MUZEUM ZABAWEK  
I GIER KOMPUTEROWYCH 
RETROMANIAK
ul. Krupówki 4a, tel. 502 799 401

MYSZOGRÓD
ul. Krupówki 81b

NABOO Park 
ul. Przewodników Tatrzańskich 1 
tel. 696 480 807

SALA ZABAW MAŁPI GAJ
Chyców Potok 26 tel. 665 011 808

SKOKI BUNGEE 
tel. 505 472 113

SPACERY  
Z PRZEWODNIKIEM  
PO ZAKOPANEM 
694 633 609

PAPUGARNIA
ul. Droga do Olczy 11
tel. 518 140 635
www.egzotyczne-zakopane.pl

PARK JANOSIKA  
(sala zabaw dla dzieci)
ul. Krupówki 14a 
tel. 782 200 001

WYSTAWA FIGUR 
BAJKOWYCH I WOSKOWYCH
ul. Krupówki 34a, tel. 502 895 757
czynne 11.00-19.00

WYSTAWA FIGUR 
WOSKOWYCH EXPO
ul. Krupówki 60, tel. 502 799 444
czynne: 10.00-20.00

TEST COOPERA - WERSJA 
KORESPONDENCYJNA 
1.07.2020 r. - 15.07.2020 r. 
wszelkie informacje dostępne na 
stronie MOSiR 
www.mosir.zakopane.eu
i pod numerami telefonów   
Biuro: 18 20 73 966 
Stadion: 18 20 66 971 
Dyrektor Leszek Behounek 
517 58 90 80 
Magdalena Zięba 511 453 505 
  

VII OTWARTE 
MISTRZOSTWA 
ZAKOPANEGO  
W BIEGU POD GÓRĘ
TERMIN ZAWODÓW:  
18 lipca (sobota) 
godz. 8.00 - Bieg na Gubałówkę 
– start zawodników co 15 sekund 
/kolejność startu ustala organizator/ 
godz. 9.30 - Bieg na Stacji 
Narciarskiej Szymoszkowa 
– start zawodników co 15 sekund 
godz. 11.00 - Bieg na Stacji 
Narciarskiej Harenda - wyciąg 
– start zawodników co 15 sekund 
godz. 13.00 - Bieg na Wielką Krokiew 
– start zawodników co 30 sekund 
/wg kolejności po 3 biegach/ 
godz. 15.00 - Bieg na Nosal 
- start zawodników co 30 sekund 
/wg kolejności po 3 biegach/ 
  

Wszelkie informacje dostępne 
na stronie MOSiR 
www.mosir.zakopane.eu
/wspolpraca/1013-vii-otwarte-
mistrzostwa-zakopanego-w-biegu-
pod-gore i pod numerami telefonów   
Biuro : 18 20 73 966 
Stadion : 18 20 66 971 
Dyrektor Leszek Behounek 
517 58 90 80 
Zawody odbędą się przy zachowaniu 
ścisłego reżimu sanitarnego, prosimy 
więc o dokładne zapoznanie się 
z regulaminem. 
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Zakopiańskie Kino Miejsce 
zaprasza
ul. Orkana 2

Po szalonym okresie dla całej branży kinowej 
z dumą ogłaszamy, że jako pierwsze kino na 
Podhalu, a może i w Polsce, 6 czerwca minutę 
po północy otworzyliśmy Wasze „Miejsce" 
specjalnym nocnym seansem niespodzianką. 
Bez wątpienia było to historyczne wydarzenie 
nie tylko dla lokalnych miłośników dobrego 
kina, ale także dla polskiej branży rozrywkowej. 
Po niemal trzech miesiącach przerwy znowu 
mogliśmy zobaczyć film na dużym ekranie.

Wakacje to okres szczególny, wiec 
przygotowaliśmy na ich czas wiele 
atrakcji oraz jak zwykle bardzo bo-
gaty i urozmaicony repertuar. Cieszy-
my się, że już dziś możemy Was 
zaprosić na Spotkania Podróżnicze 
w Kinie Miejsce. Ten cykl bardzo 
przypadł do gustu naszym miesz-

kańcom oraz turystom, którzy chętnie 
odwiedzają kino, poszukując takich 
właśnie doznań. W czasie wakacji 
wracamy do koncertowego ogródka 
Kina Miejsce. Scena, na której chcemy 
skupić młode pokolenie podhalańskich 
muzyków, gościć będzie muzyków 
z polski jak i z zagranicy.

Oczywiście nie zabraknie też stałego 
repertuaru dla koneserów dobrego 
kina z najnowszymi pozycjami filmo- 
wymi. Każdy dzień przyniesie okazję 
do poznania kina ambitnego, niekiedy 
niszowego, jak i również twórczości 
głośnych reżyserów z całego świata. 
Nie zabraknie propozycji dla 
młodszych i najmłodszych, którzy są 
równie mile widziani w naszym kinie.

Aktualny repertuar oraz wszystkie 
informacje dotyczące Kina Miejsce 
znajdziesz na www.kinomiejsce.
zakopane.pl i na Facebooku kina.

Przypominamy również, że Kino 
Miejsce jest nie tylko miejscem 
kinematograficznej kontemplacji. 
To znany w całym mieście punkt 
spotkań i relaksu. Nawet w trakcie 
seansu można skorzystać z menu 
Café Miejsce, bo nic nie cieszy tak 
bardzo jak film z dobrym ciastkiem 
albo orzeźwiającym napojem. 
Zapraszamy serdecznie!

Studyjne Kino Miejsce powstało 
z inicjatywy organizacji non-profit, 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy 
współpracy Urzędu Miasta Zakopane 
i Zakopiańskiego Centrum Kultury. 
Misją Miejsca jest upowszechnienie 
kultury filmowej połączonej ze sztuką 
nowych mediów. 
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20 maja - 31 lipca 2020
Miejska Galeria Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41 
WSTĘP WOLNY 

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 ponty-
fikatu 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 poli-
tycznych. Jego wielkość i znaczenie 
to nie tylko imponujący dorobek 
intelektualny zawarty w encyklikach, 
licznych adhortacjach i wystąpie- 
niach lecz również pragmatyzm 
w stosowaniu owych ewangelicznych 
zasad humanizmu, polegających na 
wskazywaniu wartości poprzez rolę, 
biografię i czyn jednostki. 

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

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

Zamoyskiego w Zakopanem

Św. Brat Albert  
(Adam Chmielowski) 
ur. 1845 r., zm. 1916 r. 
Powstaniec, malarz, zakonnik fran-
ciszkański, założyciel Zgromadzenia 
Braci Albertynów Posługujących 
Ubogim.

W 1863 r. przyłączył się do powstania 
styczniowego. W trakcie walk 

„Święci nie przemijają” 
                                 św. Jan Paweł II

Brat Albert, ok. 1912 
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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 Kra-
kowie 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. 

Bł. Bernardyna 
(Maria Jabłońska) 
ur. 1878 r., zm. 1940 r. 
Polska zakonnica, mistyczka, 
współzałożycielka i pierwsza 
przełożona generalna Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługu-
jących Ubogim, duchowa córka, 
współpracownica i kontynuatorka 
dzieła miłosierdzia św. Brata Alberta. 
W 1897 r. rozpoczęła nowicjat, otrzy-

Adam Chmielowski,  
Opuszczona plebania, 1888

Adam Chmielowski, Portret  
Antoniego Sygietyńskiego, ok. 1875

Adam Chmielowski, Sanie

Siostra Bernardyna
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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 wład-
cy Bolesława V Wstydliwego oraz 
święta Kościoła katolickiego. Wraz 

Florian Cynk, Wydobycie pierwszej bryły soli przez Świętą Kunegundę, 1872 r.,  
ryt. B. Puc

dając wszystko co doczesne, spoczęły 
pośród swoich współwyznawczyń, 
a ich dzieło i żywy kult nadal przynosi 
owoce.

Lidia Rosińska-Podleśny

z Bolesławem stała się fundatorką 
wielu klasztorów i kościołów. 

mała 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, przy-
tuliskach i ochronkach dla dzieci 
stała się jej życiową misją. W 1997 r. 
w Zakopanem została beatyfikowana 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jan Paweł II wynosząc na ołtarze 
dwie kobiety – św. Kingę i św Urszulę 
Ledóchowską, których życie i czyny 
dzielą epoki, a łączy wyjątkowa 
wspólnota misji, połączył symboliczną 
klamrą dwa duchowe ośrodki tak 
istotne dla religijnego społecznego 
i kulturowego kolorytu górskiej ziemi. 

Paralelność losów i postaw jest 
tutaj wyjątkowa, a 700-letni 
dystans dziejowy jedynie uwypukla 
uniwersalizm i ponadczasowość 
wyznawanych wartości, o które dzisiaj 
tak trudno. Obie kobiety pochodziły 
ze znakomitych 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, od- 

Pustelnia na Kalatówkach

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

s. Urszula z s. dr E. Wojno w domu zakopiańskim, 1937 r.

Dziełem jej życia była fundacja 
starosądeckiego klasztoru klarysek. 
Po śmierci męża rozdała resztę 
kosztowności ubogim i wyjechała 
do Starego Sącza, gdzie postanowiła 
spędzić resztę swojego życia przyj- 
mując habit zakonny. W 1291 r. Kinga 
zapadła na ciężką chorobę, zmarła 
w opinii świętości w starosądeckim 
klasztorze. Pochowano ją w kościele 
klasztornym sióstr klarysek.

Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Ko-
nającego. Jan Paweł II beatyfikował 
Urszulę Ledóchowską 20.06.1983 r., 
natomiast kanonizacja nastąpiła 
18.05.2003 r. 

Milczenie jest pokojem duszy
Urszula Ledóchowska

Zdjęcia prac oraz materiały prezen-
towane na wystawie pochodzą 
z archiwum i zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek i Braci Albertynów 
Posługujących Ubogim w Krakowie, 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 
w Wieliczce, Klasztoru Sióstr Klary-
sek w Starym Sączu i Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego w Pniewach i Urzędu 
Miasta w Zakopanem.

Klasztor Sióstr Klarysek, Stary Sącz

Urszula Ledóchowska z prezydentem 
Ignacym Mościckim w Pniewach, 1927 r.

Dzień Dziecka w Komornikach  
z wojew. Jaszczołtem, 1928 r.
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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 warsz-
tatów, wykładów oraz spotkań z ar-
tystami, 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 ekspozycyj- 
na 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 zazna-
jomić 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 syste- 
matycznie 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 interne-
towej: 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

Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór, 
od czerwca ponownie otwarte dla zwiedzających, 
zaprasza w swoje podwoje wszystkich miłośników 
sztuki i kultury podhalańskiej. W przestrzeni Centrum 
obejrzeć można bogate, unikalne zbiory malarstwa na 
szkle, rękodzieła oraz różnorodnej twórczości ludowej. 
W lipcu zapraszamy również na dwie wystawy 
prezentujące prace podhalańskich artystów i ciekawą 
historię zabytkowej willi Czerwony Dwór. 

Budynek w stylu witkiewiczowskim 
z lat 1901- 1902, w którym mieszkały 
wybitne postaci świata kultury 
i sztuki, by wymienić tylko Karola 
Szymanowskiego, Artura Rubin-
steina, Stefana Żeromskiego czy 

Malczewskiego, wpisał się wyjąt-
kowo w historię Polski. Tu właśnie 
31 października 1918 roku powstała 
Rzeczpospolita Zakopiańska, 
na której czele stanął Stefan 
Żeromski. 

Dziś odrestaurowany Czerwony 
Dwór jako Centrum Kultury Rodzi- 
mej stanowi miejsce unikalne. 
W przestrzeni Centrum znajduje się 
Galeria Sztuki Ludowej, organizowa-
ne są wystawy prac podhalańskich 
twórców, warsztaty twórczości 
ludowej oraz wykłady i prelekcje 
w ramach „Wieczorów w Czerwonym 
Dworze”. Intensywna praca na rzecz 
kultury rodzimej, od momentu po-
wołania tej jednostki Zakopiańskie-
go Centrum Kultury w 2016 roku, 
nagrodzona została w ubiegłym 
miesiącu prestiżowym certyfikatem 
Marki Tatrzańskiej. Nagrodę z rąk 
Prezydenta Andrzeja Dudy odebrali 
burmistrz Leszek Dorula i wicebur-
mistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica. 
Centrum Kultury Rodzimej docenio-
no za działalność kulturalną, promo-
wanie tradycyjnego rękodzieła oraz 
ochronę dziedzictwa kulturowego.
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STAŁA EKSPOZYCJA 
MALARSTWA NA SZKLE 
ZAKOPIAŃSKICH 
ARTYSTÓW

Zakopiańskie Centrum Kultury, 
Centrum Kultury Rodzimej w willi 
Czerwony Dwór tworzą stałą kolek-
cję zakopiańskiego malarstwa na 
szkle. Bogactwo i różnorodność tej 
charakterystycznej dla Zakopanego 
i Podhala żywej dziedziny sztuki to 
element tradycji, który fascynuje 
wielu turystów z kraju i zagrani-
cy. Zakopane stwarza możliwość 
zapoznawania się z dziełami repre-
zentatywnymi dla naszego miasta 
w tej dziedzinie sztuki. W kolekcji 
znajdują się między innymi prace 
nieżyjących artystów: Eweliny 
Pęksowej (1923-2015), Władysława 
Walczaka-Banieckiego (1934-2011), 
Zdzisława Walczaka (1926-2001), 
Jana Kosińskiego (1931-2013), Ada-
ma Doleżuchowicza (1923-2001).

IZBA HARCERSKA
W Czerwonym Dworze zobaczyć 
można również ekspozycję biogra-
ficzną Olgi i Andrzeja Małkowskich. 
Jest to miejsce poświęcone pamięci 
twórców harcerstwa polskiego,  
jednocześnie jest to izba, w której 
można poznać historię harcerstwa. 
Zgromadzone są  pamiątki po Oldze 
Małkowskiej, duża część ekspozycji 
jest poświęcona również jej mężo-
wi - Andrzejowi. W zbiorach można 
zobaczyć odręcznie pisane dzienniki 

Olgi Małkowskiej. W izbie pamięci 
eksponuje się  również dokumenta-
cję dotyczącą dziejów harcerstwa 
w Zakopanem i na Podhalu. Cie-
kawostką jest najstarsza książka 
skautowska "Skauting jako system 
wychowania młodzieży" pióra An-
drzeja Małkowskiego, Lwów 1911 rok.

WYSTAWA PASYJNA 
POZWÓLCIE DZIAŁAĆ  
WE MNIE TAJEMNICY...   
(św. Jan Paweł II)
W czasie tegorocznego Wielkiego 
Postu ZCK i Centrum Kultury Rodzi-
mej w willi Czerwony Dwór zwróciło 

się z prośbą do twórców podha-
lańskich, by zechcieli się podzielić 
twórczą myślą wyrażoną w formie 
dzieła artystycznego, dotyczącą 
największej tajemnicy naszego 
istnienia. Tytuł wystawy zaczerp-
nięty z „Rozważań o śmierci” Jana 
Pawła II (1975) „Pozwól działać we 
mnie tajemnicy…” znajduje swą 
realizację w obrazach na szkle, 
haftowanych, rzeźbie w drewnie, 
formach witrażowych, czy wykutych 
w żelazie.

Przyglądając się realizacjom Zofii 
Forteckiej, Drodze Krzyżowej 
malowanej na szkle przez Barbarę 
Baniecką-Dziadzio, Ukrzyżowaniu 
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i Zmartwychwstaniu w artystycz-
nym wyobrażeniu Marty Walczak 
Stasiowskiej, poruszającej Piecie 
Andrzeja Gocała, krzyżom mo-
zolnie wykuwanym przez Macieja 
Łukaszczyka-Capowskiego, czy 
też krzyżom ze sznura z postacią 
Chrystusa wykonaną metodą 
witrażu, kapliczkom z Frasobliwym 
autorstwa Władysława Łukaszczy-
ka – by wymienić tylko niektóre, 
zadumać się trzeba także nad 
dziedzictwem kulturalnym Podhala, 
głęboko związanym z duchowością 
ludzi tę ziemię zamieszkujących, dla 
których stanowi ono małą ojczyznę. 
„W tym pojęciu zawiera się jakieś 
głębokie sprzężenie pomiędzy tym, 
co duchowe, a tym, co materialne, 
pomiędzy kulturą a ziemią” – pisze 
o ojczyźnie Jan Paweł II (Pamięć 
i tożsamość, Kraków 2005).

Podziwiając dzieła prezentowane na 
wystawie, można odnieść wrażenie, 
że to głęboki patriotyzm, umiłowa-
nie tego, co ojczyste, daje impuls 
podhalańskim artystom do tworze-
nia w duchu wiary i tradycji, dzieląc 
się talentem i umiłowaniem skalnej 
ziemi, dając świadectwo własnej 
tożsamości.

Wystawa dostępna również w wersji 
wirtualnej na www.zakopane.pl/
strefa-turystyczna/kultura/zako-
pianskie-centrum-kultury/czerwo-
ny-dwor.

WYSTAWA PLENEROWA 
CZERWONY DWÓR I JEGO 
MIESZKAŃCY
W ogrodzie Czerwonego Dworu, na 
zewnętrznej przestrzeni ekspozy-
cyjnej, prezentowana 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 wydarze-
nie „Zakopane czyta Jana Pawła II”. 
Teksty Karola Wojtyły - biskupa, 
arcybiskupa, a następnie jako 

następcy św. Piotra – Jana Pawła II, 
są związane z Jego licznymi wizy-
tami duszpasterskimi w Zakopanem 
i na Podhalu. Celem projektu jest 
uczczenie 100. rocznicy urodzin 
największego z Polaków poprzez 
przypomnienie Jego słów. Wybo-
ru tekstów dokonują ks. Infułat 
Stanisław Olszówka, dr hab. inż. 
Beata Kępińska oraz dr Małgorzata 
Wnuk, a czytają je Zakopiańczycy - 
przedstawiciele różnych zawodów 
i środowisk. Zaangażowanie wielu 
osób do przeczytania wybranych 
fragmentów ma na celu zgromadze-
nie nas wszystkich wokół postaci 
Świętego sięgnięcie do Jego słów 
i zastosowanie ich w naszym dzi-
siejszym życiu. Zainicjowane przez 
Czerwony Dwór wydarzenie niechaj 
stanowi źródło wiedzy o najwięk-
szym z Polaków dla młodszego 
pokolenia, i młodym ludziom niechaj 
ukaże głębię życia według Jana 
Pawła II..  

Nagrania emitowane są na stronach 
UM Zakopane, Podhalańskiego Por-
talu Informacyjnego Watra, Facebo-
oku ZakopaneOfficial, Czerwonego 
Dworu, kanale YouTube.



36 • WYDARZENIA

Twój plan na filmowe wakacje
Festiwal Kino Letnie 
Sopot – Zakopane 2020
Od 1 lipca – 31 sierpnia 2020 

Codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia 
w Zakopanem i Sopocie czekają na Was 
projekcje kina letniego. Najdłuższe drewniane 
molo w Europie oraz zakopiański Plac 
Niepodległości przy Krupówkach zamienią 
się w kina pod gwiazdami. 

Dodatkowo, we wszystkie wakacyjne 
wtorki i środy festiwal zacumuje 
w Giżycku, gdzie projekcje filmowe 
zaplanowano w Ekomarinie, nad prze-
pięknym jeziorem Niegocin. To wyjąt-
kowe miejsce, w którym filmy można 
oglądać również z zacumowanych 
jachtów. Dla żeglarzy przygotowano 
specjalną festiwalową częstotliwość 
radiową 87,7 MHz, dzięki której znajdą 
się na dobrej, filmowej fali. 

W trosce o komfort widzów, we 
wszystkich lokalizacjach Kina Let-
niego wprowadzono szereg udogod-
nień, mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa. Do wygrodzonych 
stref kin letnich będzie można wejść 
po czerwonym dywanie dopiero 
po dobrowolnym, bezdotykowym 
pomiarze temperatury i dezynfekcji 
rąk. Kinomani zasiądą na leżakach 
i ławach góralskich ustawionych 

w odpowiedniej odległości tak, 
by zachować wymagany dystans 
społeczny. Podczas seansów, zarów-
no obsługa kina, jak i widzowie będą 
nosić maseczki lub przyłbice.

Warto wpisać festiwal Kino Letnie 
Sopot-Zakopane w swój wakacyjny 
plan. Plenerowe projekcje startują 
o zachodzie słońca - w Sopocie 
o godz. 22:00 w lipcu i 21:30 w sierp-
niu, zaś w Zakopanem i Giżycku pół 
godziny wcześniej - w lipcu o 21:30, 
a w sierpniu o 21:00. 

Pełny repertuar, harmonogram 
projekcji i zwiastuny filmów 
na stronie www.kinoletnie.pl  

Aktualności, wydarzenia 
i ciekawostki dostępne na 
Facebooku i Instagramie 
@mamplannakinoletnie

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, 
obowiązuje jedynie bilet wstępu na 
Molo w Sopocie.

Organizatorzy zapraszają i przypo-
minają: pamiętajcie o bezpiecznym 
dystansie podczas seansów, 
maseczkach i dezynfekcji rąk. 

Partnerami zakopiańskiej edycji 
jest Miasto Zakopane.
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5. Zakopiański 
Festiwal Literacki
14 - 16 sierpnia 2020
Plac Niepodległości, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Kino Miejsce, Miejska Galeria 
Sztuki, Hotel ARIES & SPA 

Piąta edycja Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego 
odbędzie się pod hasłem „Moc słów”. W tym roku 
organizatorzy Festiwalu przygotowali szereg atrakcji 
dla uczestników: przyznanie Nagrody Literackiej 
Zakopanego, koncerty, wystawy, warsztaty literacko–
plastyczne, warsztaty animacji filmowej dla dzieci 
i młodzieży, spotkania autorskie z czołowymi polskimi 
pisarzami i artystami oraz promocje książek. 

Zakopiański Festiwal Literacki, który 
zadebiutował na kulturalnej mapie 
Polski w roku 2016, nawiązuje do 
bogatej tradycji literackiej Zakopa-
nego. Celem festiwalu jest przywró-
cenie pamięci o kulturotwórczej roli 
Zakopanego. Stanowiło ono bowiem 

centrum życia kulturalnego w latach 
20-tych ubiegłego wieku, było miej-
scem wypoczynku i twórczej działal-
ności wybitnych polskich pisarzy jak 
Witkacy, Kasprowicz, Makuszyński 
i wielu innych. Zakopane już od pię-
ciu lat staje się w sierpniu literacką 

stolicą. Ponadto, niezwykle istotne 
jest zaproszenie pod Tatry wybit-
nych, docenianych i nagradzanych 
współcześnie literatów. 

Podczas 5 edycji Festiwalu wy-
stąpią: Wojciech Bonowicz, Ewa 
Dałkowska, Marta Dymek, Robert 
Kasprzycki, Jakub Małecki, Domi-
nika Ostałowska, Michał Rusinek, 
Joanna Szczepkowska, Wojciech 
Widłak. Wydarzeniem wieńczącym 
Festiwal będzie przyznanie Nagrody 
Literackiej Zakopanego podczas 
uroczystej Gali, którą uświetni 
koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. 

Zgodnie ze złożoną wspólnie z Ko-
alicją Letnich Festiwali Literackich 
Deklaracją Ekologiczną, jednym 
z tegorocznych tematów festiwalo-
wych będzie ekologia. Znani bloge-
rzy i autorzy książek Anna Jaklewicz 
i Stanisław Łubieński spotkają się 
z czytelnikami, by poruszyć tema-
tykę ochrony środowiska. Przepro-
wadzona zostanie również akcja 
„Książka za worek śmieci”. 

W związku z panującą sytuacją epi-
demiologiczną organizatorzy będą 
kierować się oficjalnymi wytyczny-
mi, obowiązującymi przepisami oraz 
troską o bezpieczeństwo i zdrowie 
uczestników Festiwalu. 
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Serdecznie zapraszamy do Zakopa-
nego, by miło i bezpiecznie spędzić 
wakacje pod Tatrami wsłuchując się 
w Moc słów podczas 5. Zakopiań-
skiego Festiwalu Literackiego.

Organizatorzy: Miasto Zakopane, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego oraz 
Zakopiańskie Centrum Kultury. 

Szczegóły na stronie: 
www.festiwale.zakopane.pl

5 edycję Zakopiańskiego Festiwalu 
Literackiego uświetnią koncerty 
zespołów, które swoim dorobkiem 
artystycznym wpiszą się w hasło 
festiwalu Moc słów. 

14 sierpnia 2020 r. wystąpi 
Robert Kasprzycki Trio.

Robert Kasprzycki - związany 
z Krakowem, znany śpiewający 
autor (m.in. Nieba do wynajęcia czy 
Zapiszę śniegiem w kominie). Nagrał 
cztery studyjne albumy, a single 
z jego płyt miesiącami gościły na 
Liście Przebojów Radiowej Trójki. 
Zadebiutował na 28 Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, 
gdzie zdobył I nagrodę oraz Stypen-
dium im. Wojtka Bellona. Piosenką 
Niebo do wynajęcia, dotarł do 
niespodziewanie wielkiego grona 
słuchaczy, nie związanych do tej 
pory z piosenką "nieobojętną", cały 
zaś album zawierał wiele innych 
piosenek, z których część trafiła 
do śpiewników, część zaś do dziś 
stanowi kanon polskiej piosenki 
poetyckiej.

Z Robertem Kasprzyckim wystąpią 
dwaj znakomici muzycy: Krzysztof 
Wyrwa (bas), Maks Szelęgięwicz 
(gitara).

15 sierpnia 2020 r. odbędzie 
się Recital Ewy Dałkowskiej 
To co najpiękniejsze. 
Przeżyjmy to jeszcze raz. 

Będzie to sentymentalna podróż 
do wspomnień z twórczością m.in. 
A. Osieckiej, M. Hemara, Z. Herber-
ta, S. Balińskiego czy J. Tuwima. 
Głównym motywem, który łączy 
wykonywane przez artystkę utwory, 
jest nostalgia za tym co przeminęło, 
a jednocześnie tak bardzo ubogaciło 
naszą wrażliwość na piękno słowa. 
W programie recitalu znajdą się 
również piosenki zaangażowane, 
które ściśle wiążą się ze stanem wo-
jennym, w którym artystka dawała 
koncerty w ramach Teatru Domo-
wego, co w tamtych czasach było 
aktem wielkiej odwagi i artystycznej 
niezależności. Oprawę muzyczną dla 
wykonywanych w koncercie utwo-
rów stanowić będzie muzyka znako-
mitych kompozytorów m.in.: 
S. Krajewskiego, J. Derfla, S. Sta-
szewskiego, S. Radwana. 

Z Ewą Dałkowską wystąpią: Janusz 
Bogacki (fortepian), Marek Zebura 
(skrzypce), Tomasz Bogacki (gitara), 
Paweł Pańta  (gitara basowa).

16 sierpnia 2020 r., podczas 
uroczystej Gali wręczenia 
Nagrody Literackiej 

Zakopanego wystąpi 
zespół Raz, Dwa, Trzy, 
który obchodzi w tym roku 
30-lecie działalności. 

„30 lat jak jeden koncert…” – 30 lat 
temu, na korytarzu akademika 
w Zielonej Górze trójka młodych 
ludzi zagrała pierwsze wspólne 
dźwięki i zaczęła się historia. Histo-
ria zespołu, który pozostał wierny 
sobie i swojej muzycznej drodze, 
konsekwentnie krocząc z boku 
głównego nurtu. Historia zespołu, 
który w tylko sobie znany sposób 
potrafił połączyć talent literacki 
Adama Nowaka z muzyczną finezją 
i fantazją, wytwarzając swój własny, 
charakterystyczny i rozpoznawalny 
muzyczno - literacki język. Zespołu, 
który w niedościgniony sposób 
zinterpretował piosenki Agnieszki 
Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego 
- z pełnym szacunkiem dla pierwo-
wzorów. Nadto zespołu, który przez 
te wszystkie lata zbudował ogromną 
więź ze słuchaczami, grając tysiące 
koncertów – od małych klubów po 
wielkie sale koncertowe. To właśnie 
koncerty stały się znakiem rozpo-
znawczym „Raz, Dwa, Trzy” - jego 
swoistym DNA. 

PARTNER GŁÓWNY ZFL 
- HOTEL ARIES & SPA
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przyznanie Nagrody Literackiej Zakopanego 
• spotkania autorskie • promocje książek • wystawy 

• koncerty • warsztaty literacko-plastyczne
• warsztaty animacji filmowej

14 – 16 SIERPNIA 2020

ORGANIZATORZY: INFORMACJE

www.literackifestiwal.zakopane.eu
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Ten rok, a co za tym idzie 
i wakacje, są inne niż wszystkie. 
Wiosną korzystali Państwo z atrakcji 
naszego miasta wirtualnie będąc 
#SercemwZakopanem, dziś możemy 
Was zaprosić i, z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa, 
zachęcić do poznawania uroków 
Zakopanego. Niepowtarzalny klimat 
tego miejsca tworzy bliskość gór, 
ciągle żywy góralski folklor, liczne 
atrakcje kulturalne i sportowe.

Na miłośników górskich wędrówek 
czekają znakowane szlaki, prowa- 
dzące zarówno uroczymi dolinami, 
jak i najhonorniejszymi szczytami 
Tatr. Do najpiękniejszych miejsc 
w Tatrach należy Morskie Oko, 
zwane perłą polskich gór, Hala 

Sercem w Zakopanem 
Nareszcie nadeszło lato. Wyczekiwana 
przez wielu z nas pora relaksu i niczym 
nieskrępowanej swobody. Wytchnienia 
od codziennych obowiązków.

Gąsienicowa, z której rozpościera się 
widok na Tatry Wysokie i Giewont 
– górujący nad Zakopanem „śpiący 
rycerz”.

Po trudach górskich wycieczek 
koniecznie trzeba zakosztować 
regionalnych przysmaków: oscypka, 
żurawiny i moskola, najlepiej w jednej 
z licznych restauracji z płonącą watrą 
i graną na żywo góralską muzyką. 

Zachęcamy także do odwiedzenia 
miejsc na kulturalnej mapie Zakopa-
nego, w których piękno spotyka się 
z tradycją Podhala w najznamienitszy 
sposób. 

Zapraszamy do Zakopanego, 
miasta pełnego urokliwych miejsc 

i gościnnych ludzi, położonego u stóp 
najpiękniejszych gór Polski! 

Niech nadal towarzyszy nam hasło 
#SercemwZakopanem, niezależnie 
od tego, czy jesteście już Państwo 
z nami w Stolicy Polskich Tatr, 
wspominacie minione wizyty, czy też 
planujecie kolejne. Chcemy cały czas 
pozostać z Państwem w kontakcie, 
zachęcając także do wirtualnego 
poznawania uroków i historii naszego 
Miasta. Mamy nadzieję, że zarówno 
przygotowane przez nas informacje 
i ciekawostki, a także przywoływane 
przez Państwa wspomnienia spę- 
dzonych miłych chwil w Zakopanem 
sprawią, że tym chętniej wrócą 
Państwo do nas w przyszłości.

Zapraszamy do śledzenia na 
bieżąco i polecania innym naszej 
strony internetowej, mediów 
społecznościowych: 
Strona: www.zakopane.pl 
Facebook: ZakopaneOfficial 
Instagram: zakopane_official 
Hasztag: #SercemwZakopanem
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Górale Świata Sercem w Zakopanem. 
Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich
16 – 22 sierpnia 2020
Wioska Festiwalowa - Dolna Rówień Krupowa

W sierpniu zaplanowana została edycja specjalna 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich „Górale Świata Sercem w Zakopanem”, 
która będzie preludium 52 Festiwalu przełożonego 
na rok 2021. Ze względu na wyjątkową sytuację 
pandemii dotychczasowa tradycyjna formuła 
tego wydarzenia nie jest możliwa do realizacji, 
jednak góralski folklor będzie nam towarzyszyć, 
a górale z różnych stron świata stworzą wraz 
z nami e-festiwal. Górale Polscy zaprezentują 
swoje dziedzictwo podczas koncertów na scenie 
plenerowej w wiosce festiwalowej, w sercu miasta.

W ramach tegorocznej edycji – pre-
ludium 52 MFFZG – chcielibyśmy 
Państwu zaprezentować kilka eks-
pozycji związanych z wydarzeniem.

Wystawy „Wtopieni w krajobraz. 
Zakopiańscy Twórcy Ludowi” 
oraz „Zakopiańscy Twórcy Ludo-
wi w obiektywie Adama Brzozy” 
będą towarzyszyć przygotowanej 
przez Miasto Zakopane publikacji 
poświęconej osobom tworzącym 
w Zakopanem. Będą to malarze na 
szkle, literaci, rzeźbiarze, hafciarki, 
kowale, osoby tkające i wykonujące 
ubrania góralskie, a także parają-
ce się wyrobem wozów konnych. 
Zaprosimy Państwa także na spacer 
po Ich izbach twórczych, gdzie opo- 
wiedzą o swojej pięknej i niepowta-
rzalnej, autorskiej pracy. 

Zapraszamy Państwa również na 
spotkanie z Twórcami Ludowymi, 
którzy od wielu lat tworzą wielką 
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Festiwalową rodzinę. Ich prace 
będzie można podziwiać podczas 
Kiermaszu, zlokalizowanego w wio-
sce festiwalowej. A dla wszystkich, 
którzy chcieliby poznać tajniki 
rękodzieła, przygotowaliśmy jak co 
roku warsztaty tematyczne. 

Najmłodsi miłośnicy folkloru za-
prezentują swoje talenty podczas 
pokonkursowej wystawy „Dziecięcy 
plakat festiwalowy”. Ogłosimy rów-
nież wyniki i wręczymy Laureatom 
Konkursu nagrody. Dzieci będą 
mogły wziąć udział w tradycyjnych 
dla Festiwalu animacjach, które 
będą nawiązywały do tematu prze-
wodniego Festiwalu.

Podhalańscy Muzykanci będą 
nauczali gry na instrumentach 
oraz zdradzali tajniki ich budowy. 
O skrzypcach, basach, piszczałkach 
i innych opowiadać będzie wysta-
wa przygotowana we współpracy 
z Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu. 

Nie zabraknie również spotkania 
z poezją górską. Zaprezentujemy 
wiersze nadesłane na 49 edycję 
Ogólnopolskiego Konkursu Litera- 
ckiego na wiersz o tematyce gór-
skiej im. Tadeusza Staicha. 

52 Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru Ziem Górskich będzie zorgani-
zowany pod hasłem „Od snopka do 
talerza. Zwyczaje i pieśni rolnicze, 
pasterskie i biesiadne”. Podczas 
preludium temat pojawi się pod-
czas akcji „Kulinaria górali świata”. 
Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców gór do podzielenia się przepi-
sami kulinarnymi miejsc, z których 
pochodzą. Poprzez nasz profil 
społecznościowy @MFFZG lub na 
adres: mffzg@zakopane.eu  zachę-
camy do wysyłania przepisów oraz 
zdjęć wykonanych potraw. Można 
również przesłać film z prezentacją 
wykonania potrawy lub wykonanie 
pieśni związanej ze zwyczajami rol-
niczymi. Z przesłanych materiałów 
stworzymy międzynarodową księgę 
kulinarną, którą wydamy w wersji 
papierowej w 2021 roku.

Zatem zapraszamy już dzisiaj! Zare-
zerwujcie swój czas, aby w dniach 
16 do 22 sierpnia 2020 być już nie 
tylko sercem w Zakopanem! Na 
Dolnej Równi Krupowej otworzymy 
wioskę festiwalową, będziemy 
radować się i świętować, jak przez 
ostatnie 51 lat.
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Kościół parafialny Świętego Krzyża

www.swkrzyz-zakopane.pl
godz. 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 
(DODATKOWO TRANSMISJA 
ONLINE), 17.00, 19.00

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach

www.smbf.pl
godz. 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 
(dla dzieci), 17.30, 19.00
- DODATKOWO O GODZ. 12.00 
TRANSMISJA ONLINE

Sanktuarium Matki Bożej 
Objawiającej Cudowny Medalik

www.misjonarze-zakopane.pl
godz. 7.00, 9.00, 11.00, 18.30

Sanktuarium Najświętszej Rodziny
www.swrodzina.net
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
15.00 (łacińska w I niedzielę m-ca) 
17.00, 19.00  
- DODATKOWO W WW. 
GODZ. TRANSMISJE ONLINE

INFORMACJA  
O KORONAWIRUSIE
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zakopanem, 
ul. Chramcówki 19a, tel. 18 206 86 97
www.zakopane.psse.malopolska.pl

Informacje o postępowaniu 
w przypadku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem można uzyskać 
dzwoniąc na numer stacjonarny 
Stacji od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.30 do 21.00,
w sobotę i niedzielę od 9.00 do 15.00 
18 20 68 697

w godz.od 21.00 do 7.30 
od poniedziałku do piątku,
a w soboty i niedziele od 15.00 do 9.00 
na numer alarmowy 503 677 313

Informacja NFZ dotycząca 
koronawirusa
tel. 800 190 590

Seniorze Zostań w domu
www.mopszakopane.pl

TELEFONY ALARMOWE: 
NUMER ALARMOWY 112
Pogotowie Ratunkowe, 
 ul. Kamieniec 10,
 tel. 18 201 20 21, 
 numer alarmowy 999, 112
Policja, ul. Jagiellońska 32, 
 tel. 18 202 34 00,  
 numer alarmowy 997, 112
Straż Pożarna, ul. Nowotarska 45, 
 tel. 18 202 09 10,    
numer alarmowy 998, 112
TOPR, ul. J. Piłsudskiego 63a, 
 tel. 18 206 34 44,  
 numer alarmowy 985, 112 
 numer ratunkowy 601 100 300

SZPITALE:
Samodzielny Publiczny Szpital Chorób 
Płuc im. dr O. Sokołowskiego, 
 ul. Gładkie 1, tel. 18 201 50 45
Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa 
Chałubińskiego, 
 ul. Kamieniec 10, 
 tel. 18 201 20 21
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny,
 ul. O. Balzera 15, tel. 18 201 20 61
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny 
im. dr S. Jasińskiego, 
 ul. Ciągłówka 9, tel. 18 206 80 66

APTEKI:
Apteka Gimnazjalna, 
   ul. Gimnazjalna 1, tel. 18 201 31 44
Apteka na Bystrem, 
   ul. Droga do Olczy 1, 
   tel. 18 206 12 56
Apteka na Chramcówkach, 
   ul. Chramcówki 34, tel. 18 206 82 21
Apteka na Chramcówkach, 
   ul. Chramcówki 3, tel. 18 206 86 04
Apteka na Kasprusiach, 
   ul. Kasprusie 40a, tel. 18 201 40 69
Apteka na Ustupie, 
   ul. Ustup 7a, tel. 18 206 21 11
Apteka na Witkiewicza, 
   ul. St. Witkiewicza 3, tel. 18 201 24 47
Apteka Nowotarska,
   ul. Nowotarska 4, tel. 18 201 42 25
Apteka Orkana, 
   ul. Wł. Orkana 1, tel. 18 201 54 50
Apteka przy Świętej Rodzinie,
   ul. Krupówki 4, tel. 18 531 17 78
Apteka Sabała, 
   ul. Krupówki 11, tel. 18 206 38 61
Apteka Słoneczko, 
   ul. Kamieniec 5, tel. 18 206 80 56 
   - CAŁODOBOWA

Apteka Słoneczna, 
   ul. Nowotarska 79a, tel. 18 200 15 25
Apteka Tatrzańska, 
   ul. Pardałówka 30, tel. 18 201 15 30
Apteka Zakopiańska, 
   ul. Krupówki 75, tel. 18 206 42 55, 
   18 201 58 79
Apteka Zdrowie,
   ul. T. Kościuszki 15, tel. 18 206 41 02
Hebeapteka, 
   ul. T. Kościuszki 7, tel. 795 570 757
Super-Pharm,
   ul. Krupówki 45, tel. 18 201 62 95

TAXI:
Radio Taxi 919, 
   tel. 18 200 09 19, 18 201 91 92
Radio Taxi Euro, 
   tel. 18 200 06 88, 602 822 666
Radio Taxi Inter, 
   18 201 96 21, 18 201 42 32
Radio Taxi Tatry, tel. 18 206 66 66,
   18 201 55 45, 18 201 96 25 
Taxi Giewont, tel. 18 201 11 11,
   18 201 39 66, 666 300 111, 19626

KOŚCIOŁY  
(adresy stron internetowych i godziny 
niedzielnych nabożeństw):
Kościół Matki Bożej Królowej Świata

www.zakopane.sds.pl
godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 
20.00

Kościół Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na „Górce”

www.gorka.jezuici.pl
godz. 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Kościół parafialny 
Miłosierdzia Bożego

www.chramcowki.pl
godz. 8:00, 9.30, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00 - DODATKOWO W WW. 
GODZ. TRANSMISJE ONLINE 

Kościół parafialny Miłosierdzia 
Bożego 

www.cyrhla.wiara.org.pl
godz. 8.30, 11.30, 19.00

Kościół parafialny NMP Matki 
Zbawiciela

www.antalowka.sds.pl
godz. 8.00, 10.00, 11.30, 19.00

Kościół parafialny Św. Antoniego 
www.zakopane.bernardyni.pl
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 
19.00

Kościół parafialny Św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty

www.parafiaharenda.pl
godz. 8.00, 11.00, 18.00
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„ARTYŚCI ZAKOPIAŃSCY 2020” 

GÓRALE ŚWIATA SERCEM 
W ZAKOPANEM, MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FOLKLORU ZIEM 
GÓRSKICH 

KINO LETNIE 

„PORTRETY ZAKOPIAŃSKICH 
TWÓRCÓW LUDOWYCH 
W OBIEKTYWIE ADAMA BRZOZY” 

„WTOPIENI W KRAJOBRAZ. 
ZAKOPIAŃSCY TWÓRCY LUDOWI” 

„ZAKOPANE SIĘ DOCZEKAŁO  
I JA SIĘ DOCZEKAŁEM” 

5. ZAKOPIAŃSKI FESTIWAL 
LITERACKI 

11. EUROPEJSKIE TARGI PRODUKTÓW 
REGIONALNYCH 

TATRZAŃSKIE MUZEALIA 2020 

DZIEŃ DRA TYTUSA 
CHAŁUBIŃSKIEGO

SIERPIEŃ 2020


