Lista atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich
w Małopolsce
PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA
1. Wykład o Witkacym i wystawa "Kurierzy tatrzańscy" w willi Koziańskich
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaprasza do
wyremontowanej willi Koziańskich, siedziby naukowo-administracyjnej Muzeum, na wykład
Zofii Radwańskiej "Ostatnie dni Witkacego" oraz do odwiedzenia prezentowanej w ogrodzie
na Kozińcu wystawy "Kurierzy tatrzańscy".
Start: g. 18.00
Miejsce wydarzenia:
Galeria Sztuki na Kozińcu
(filia Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)
Droga Na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

2. Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Historii Tarnowa i Regionu
Przygotowana w zabytkowych wnętrzach ekspozycja wprowadza zwiedzających w barwną i
ciekawą historię miasta i regionu. Gospodarzem i przewodnikiem po dziejach Tarnowa jest
kataryniarz, wygrywający na swym instrumencie dawno niesłyszaną melodię. Podążając
ścieżką, wyznaczoną przez zawierającą liczne ciekawostki perforowaną taśmę katarynki,
można trafić do kolejnych pomieszczeń, gdzie znalazły się najciekawsze i najcenniejsze obiekty
ze zbiorów tarnowskiego Muzeum.
Czas trwania: 9.00 – 16.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu
(oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Rynek 20-21, Tarnów

3. Zwiedzanie z przewodnikiem Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie – za 1 zł!
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem. W
programie: oprowadzanie po kolekcji storczykowatych i epifitów w szklarni Holenderka,
odwiedziny w Zimowniku w kompleksie szklarniowym Victoria oraz zapoznanie z historią
Ogrodu i głównymi kolekcjami roślinnymi w rejonie stawu przy arboretum.
Spacery odbędą się w godzinach:
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

Miejsce wydarzenia:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mikołaja Kopernika 27, 31-501 Kraków
Koszt biletu wstępu - 1 zł/os.
Oprowadzenie w grupach ok.15 osobowych. Na spacer o danej godzinie obowiązuje
maksymalny limit - do 50 osób. Spacery będą rozpoczynać się przy kasie biletowej - UWAGA:
nowe, tymczasowe wejście znajduje się bezpośrednio przy ul. Kopernika, na wprost budynku
Szpitala Uniwersyteckiego.

4. Zwiedzanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i prezentacja oferty
Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza na projekcję filmu przedstawiającego nową siedzibę
placówki, plenerową wystawę fotografii prezentującą najnowocześniejsze elementy
wyposażenia szpitala, zakupione dzięki unijnemu wsparciu, wizytę na stoiskach
wystawienniczych, na których przedstawi programy profilaktyczne finansowane ze środków
unijnych oraz wycieczkę meleksami wraz z przewodnikiem po terenie szpitala.
Będzie to dzień, podczas którego poznacie wiele ciekawostek dotyczących Szpitala
Uniwersyteckiego, a także zajrzycie w miejsca na co dzień niedostępne dla wszystkich.
Obowiązują zapisy na wycieczkę meleksami: komunikacja@su.krakow.pl lub tel.: (12) 400 12
57.
Czas trwania: 10.00 – 13.00
Miejsce wydarzenia:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

5. Gra terenowa - Wokół Kolekcji MOCAK-u
Przez cały weekend w godzinach otwarcia muzeum (11.00–19.00) na terenie wokół Muzeum
można będzie wziąć udział w grze terenowej. Zadania będą związane z dziełami sztuki z Kolekcji
MOCAK-u, które znajdują się wokół budynków muzealnych. Są to zróżnicowane formalnie i
tematycznie prace takich artystów jak Krzysztof M. Bednarski, Leopold Kessler czy Łukasz
Surowiec.
Czas trwania: 11.00 – 19.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Lipowa 4, 30-702 Kraków

6. Promocyjne ceny biletów na wystawę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce
Muzeum Kościuszkowskie przy Kopcu Kościuszki w Krakowie zaprasza na wystawę stałą
poświęconą Tadeuszowi Kościuszce. Bilety wstępu w czasie DOFE można zakupić ze zniżką 20 %.

„Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" to multimedialna i interaktywna opowieść
o „Hektorze” polskiej sprawy narodowej i państwowej, transkontynentalnym obrońcy
wolności, o międzynarodowym autorytecie i symbolu niezłomności, o przyjacielu ludzkości,
także tej jej części, która pozostając w kolonialnej niewoli, pozostawała poza granicami
człowieczeństwa, o człowieku, który swoje prywatne szczęście podporządkował służbie.
Zwiedzanie w godzinach: 10.00 – 19.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Kościuszkowskie
aleja Jerzego Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

7. Bezpłatne konsultacje z doradcami zawodowymi dla osób zagrożonych
zwolnieniem z pracy
Pracodawca nie przedłużył Twojej umowy? Straciłeś zatrudnienie? A może rezygnujesz z
działalności rolniczej? Nie znikaj z rynku pracy! Weź udział w projekcie "Adapter zawodowy".
Skorzystaj z unijnej pomocy i zbuduj swoją nową przyszłość zawodową!
Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. - Realizator projektu „Adapter zawodowy dla
mieszkańców woj. małopolskiego” - zaprasza pracowników przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
oraz osoby odchodzące z rolnictwa, mieszkające lub pracujące na terenie województwa
małopolskiego do zapoznania się z ofertą projektu, obejmującą między innymi, takie formy
pomocy jak: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidualnie dobrane szkolenia
zawodowe oraz staże zawodowe. Na spotkanie z Państwem czekać będą: pośrednik pracy oraz
doradca zawodowy.
Czas trwania: 8.00 – 15.00
Miejsce wydarzenia:
Biuro projektu, Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

8. Dzień otwarty i warsztaty w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i
Rodziny w Bukownie
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” zaprasza na dzień otwarty Centrum Wsparcia
Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, które mieści się w zrewitalizowanym (ponad 100letnim) budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukownie.
W godzinach 8.00-16.00 pracownicy Stowarzyszenia oprowadzą po zrewitalizowanej
przestrzeni.
Punktem kulminacyjnym będą warsztaty tematyczne dla rodzin z małym dzieckiem z
nieharmonijnym rozwojem. Dzięki dotacjom unijnym Stowarzyszenie Dobroczynne „Res
Sacra Miser” świadczy profesjonalne działania terapeutyczne i integracyjne.
PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEŻYJ wspólnie z Twoim dzieckiem chwile w strefie kreatywnych zabaw
sensorycznych. Bezpłatne zajęcia grupowe realizowane są w dwóch grupach:

Warsztaty:
13.00 -14.30 grupa w wieku przedszkolnym
14.30 - 16.00 dzieci w młodszym wieku szkolnym
Miejsce wydarzenia:
ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno

SOBOTA, 18 WRZEŚNIA
1. Seans w planetarium i zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w
Niepołomicach
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza do nowej siedziby. Po
dwóch latach przebudowy warto zobaczyć, jak dzięki Funduszom Europejskim zmieniła się
Placówka!
Gości czeka seans w nowoczesnym planetarium i zwiedzanie Obserwatorium. Będzie można
obejrzeć budynek, zajrzeć pod kopułę z teleskopem, zaglądnąć do wszystkich pracowni,
planetarium, auli, laboratorium filmowo-fotograficznego i biblioteki. Przejścia pomiędzy
pomieszczeniami umilą trzy wystawy tematyczne na ścianach korytarzy.
Po seansie w planetarium będzie można wygrać płytę Przemysława Rudzia "Konstelacja MOA"
(edycja limitowana) skomponowaną i wydaną specjalnie z okazji otwarcia Młodzieżowego
Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja: poprzez mail (moa@moa.edu.pl) lub telefon (12 281 15
61; 505 945 309) - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób).
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Czas trwania: 11.00 - 12.00 oraz 12.00 - 13.00
Miejsce wydarzenia:
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
Mikołaja Kopernika 2, 32-005 Niepołomice

2. „Coś wisi w powietrzu” - efektowne doświadczenia naukowe z Cogiteonem
Zazwyczaj, kiedy zaglądamy do pustego pudełka, mówimy, że nic w nim nie ma. Czy
rzeczywiście tak jest? Cały czas poruszamy się w mieszaninie, której nie widać, która przez nas
przepływa, porusza się, może przybierać kształt, a nawet niszczyć duże obiekty! O czym mowa?
Oczywiście o powietrzu! A skoro jest mieszaniną, to znaczy, że składa się z kilku rzeczy. I nie są
to tylko gazy.
Co takiego wisi w powietrzu, skąd się bierze i jaki ma wpływ na nas i na nasze otoczenie?
Doświadczycie tego biorąc udział w pokazie przygotowanym przez Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon!
Wstęp wolny!
Czas trwania: 10.30 – 11.30, 12.30 – 13.30 oraz 14.30 – 15.30
Miejsce wydarzenia:
przestrzeń obok Muzeum Nowej Huty - os. Centrum E 1, Kraków

W razie złych warunków atmosferycznych Cogiteon może podjąć decyzję o odwołaniu
pokazów na świeżym powietrzu. Wówczas zajęcia zostaną prowadzone w holu Muzeum Nowej
Huty.

3. „O siedemnastej z Gersonem w Okszy" – oprowadzenie po wystawie w willi Okszy
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaprasza na oprowadzanie
po wystawie czasowej "Gerson w Tatrach", którą prezentuje w wyremontowanej willi Oksza udział jest bezpłatny.
To już ostatnia chwila, by zdążyć zobaczyć w Zakopanem tatrzańskie prace jednego z
najwybitniejszych pejzażystów swojej epoki!
Start: g. 17.00
Miejsce wydarzenia:
Willa Oksza
(filia Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)
Hr. Władysława Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane

4. Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Historii Tarnowa i Regionu
Przygotowana w zabytkowych wnętrzach ekspozycja wprowadza zwiedzających w barwną i
ciekawą historię miasta i regionu. Gospodarzem i przewodnikiem po dziejach Tarnowa jest
kataryniarz, wygrywający na swym instrumencie dawno niesłyszaną melodię. Podążając
ścieżką, wyznaczoną przez zawierającą liczne ciekawostki perforowaną taśmę katarynki,
można trafić do kolejnych pomieszczeń, gdzie znalazły się najciekawsze i najcenniejsze obiekty
ze zbiorów tarnowskiego Muzeum.
Czas trwania: 10.00 – 14.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu
(oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Rynek 20-21, Tarnów

5. Dzień otwarty w Świetlicy ‘Strefa Odkrywania Wiedzy’ w Miechowie
Gmina Miechów zaprasza do zapoznania się z ofertą zajęć specjalistycznych organizowanych
w Świetlicy. Podczas Dni Otwartych odwiedzający poznają zasady funkcjonowania świetlicy,
poznają trenerów pracy podwórkowej i streetworkingu. Będą mogli poznać naszych
specjalistów, a także zapisać dzieci w wieku od 5 do 18 r.ż. na zajęcia świetlicowe.
Czas trwania: 10.00 – 14.00
Miejsce wydarzenia:
Świetlica Strefa odkrywania Wiedzy
Marii Konopnickiej 21, 32-200 Miechów

6. Promocyjne ceny biletów na wystawę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce
Muzeum Kościuszkowskie przy Kopcu Kościuszki w Krakowie zaprasza na wystawę stałą
poświęconą Tadeuszowi Kościuszce. Bilety wstępu w czasie DOFE można zakupić ze zniżką 20 %.
„Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" to multimedialna i interaktywna opowieść
o „Hektorze” polskiej sprawy narodowej i państwowej, transkontynentalnym obrońcy
wolności, o międzynarodowym autorytecie i symbolu niezłomności, o przyjacielu ludzkości,
także tej jej części, która pozostając w kolonialnej niewoli, pozostawała poza granicami
człowieczeństwa, o człowieku, który swoje prywatne szczęście podporządkował służbie.
Zwiedzanie w godzinach: 10.00 – 19.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Kościuszkowskie
aleja Jerzego Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

7. Gra terenowa - Wokół Kolekcji MOCAK-u
Przez cały weekend w godzinach otwarcia muzeum (11.00–19.00) na terenie wokół Muzeum
można będzie wziąć udział w grze terenowej. Zadania będą związane z dziełami sztuki z Kolekcji
MOCAK-u, które znajdują się wokół budynków muzealnych. Są to zróżnicowane formalnie i
tematycznie prace takich artystów jak Krzysztof M. Bednarski, Leopold Kessler czy Łukasz
Surowiec.
Czas trwania: 11.00 – 19.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Lipowa 4, 30-702 Kraków

8. Bezpłatne konsultacje z doradcami zawodowymi dla osób zagrożonych
zwolnieniem z pracy
Pracodawca nie przedłużył Twojej umowy? Straciłeś zatrudnienie? A może rezygnujesz z
działalności rolniczej? Nie znikaj z rynku pracy! Weź udział w projekcie "Adapter zawodowy".
Skorzystaj z unijnej pomocy i zbuduj swoją nową przyszłość zawodową!
Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. - Realizator projektu „Adapter zawodowy dla
mieszkańców woj. małopolskiego” - zaprasza pracowników przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
oraz osoby odchodzące z rolnictwa, mieszkające lub pracujące na terenie województwa
małopolskiego do zapoznania się z ofertą projektu, obejmującą między innymi, takie formy
pomocy jak: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidualnie dobrane szkolenia
zawodowe oraz staże zawodowe. Na spotkanie z Państwem czekać będą: pośrednik pracy oraz
doradca zawodowy.
Czas trwania: 9.00 – 13.00
Miejsce wydarzenia:
Biuro projektu, Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

NIEDZIELA, 19 WRZEŚNIA
1. Rodzinne warsztaty edukacyjne w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń

Ogród Doświadczeń zaprasza na warsztaty edukacyjne "Woda wokół nas" skierowane do
rodzin z dziećmi. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać właściwości wody i dowiedzieć się, jak
krąży ona w przyrodzie. Stworzą m.in. chmurę w słoiku i wir wodny w butelce, a ponadto dzięki
wodzie zaczerpną odrobiny magii obserwując znikającą monetę.
Udział w zajęciach jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod numerem (12) 428
66 00 wew. 11. Dodatkowo osoby, które dokonały rezerwacji na zajęcia mają możliwość
zakupu zniżkowego biletu w cenie 1 zł i zwiedzenia całego Ogrodu Doświadczeń, gdzie na
powierzchni ponad 6 ha znajduje się ponad 100 modeli edukacyjnych demonstrujących różne
zjawiska fizyki.
Czas trwania:
13.00 - 14.00 oraz 16.00 - 17.00
Miejsce wydarzenia:
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
al. Pokoju 68, 31-580 Kraków
tel. (12) 428 66 00 wew. 11

2. Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Historii Tarnowa i Regionu
Przygotowana w zabytkowych wnętrzach ekspozycja wprowadza zwiedzających w barwną i
ciekawą historię miasta i regionu. Gospodarzem i przewodnikiem po dziejach Tarnowa jest
kataryniarz, wygrywający na swym instrumencie dawno niesłyszaną melodię. Podążając
ścieżką, wyznaczoną przez zawierającą liczne ciekawostki perforowaną taśmę katarynki,
można trafić do kolejnych pomieszczeń, gdzie znalazły się najciekawsze i najcenniejsze obiekty
ze zbiorów tarnowskiego Muzeum.
Czas trwania: 10.00 – 14.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu
(oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Rynek 20-21, Tarnów

3. Promocyjne ceny biletów na wystawę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce
Muzeum Kościuszkowskie przy Kopcu Kościuszki w Krakowie zaprasza na wystawę stałą
poświęconą Tadeuszowi Kościuszce. Bilety wstępu w czasie DOFE można zakupić ze zniżką 20 %.
„Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" to multimedialna i interaktywna opowieść
o „Hektorze” polskiej sprawy narodowej i państwowej, transkontynentalnym obrońcy
wolności, o międzynarodowym autorytecie i symbolu niezłomności, o przyjacielu ludzkości,

także tej jej części, która pozostając w kolonialnej niewoli, pozostawała poza granicami
człowieczeństwa, o człowieku, który swoje prywatne szczęście podporządkował służbie.
Zwiedzanie w godzinach: 10.00 – 19.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Kościuszkowskie
aleja Jerzego Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

4. Gra terenowa - Wokół Kolekcji MOCAK-u
Przez cały weekend w godzinach otwarcia muzeum (11.00–19.00) na terenie wokół Muzeum
można będzie wziąć udział w grze terenowej. Zadania będą związane z dziełami sztuki z Kolekcji
MOCAK-u, które znajdują się wokół budynków muzealnych. Są to zróżnicowane formalnie i
tematycznie prace takich artystów jak Krzysztof M. Bednarski, Leopold Kessler czy Łukasz
Surowiec.
Czas trwania: 11.00 – 19.00
Miejsce wydarzenia:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Lipowa 4, 30-702 Kraków

ATRAKCJE ONLINE
Zobacz także, co kryje oferta atrakcji online! Obejrzyj materiały przygotowane przez:
1. Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu
https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/66
2. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/107
3. Operę Krakowską
https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/111
4. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/54
5. Gminę Kalwaria Zebrzydowska
https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/67
6. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/154

