
Lista wydarzeń podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Małopolsce 

7 października 2022 r. 
 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku  

Gdzie? 32-800 Brzesko, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 

Godz. 8.00-14.00 

Jesteś osobą bezrobotną lub poszukujesz nowej pracy? Weź udział w bezpłatnych konsultacjach 

z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy!  

Otrzymasz cenne informacje na temat możliwości pozyskania środków umożliwiających aktywizację 

zawodową oraz korzyści z tego płynących. Nasi specjaliści pomogą Ci także w wyborze lub zmianie 

zawodu. Podpowiedzą również jak zaplanować karierę, rozwój zawodowy oraz uzupełnić kwalifikacje 

zawodowe.  

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. 

2. Muzeum Okręgowe w Tarnowie  

Gdzie? 33-100 Tarnów, Rynek 20-21 

Godz. 9.00-16.00 

Masz w sobie ducha przygody ? Daj się wciągnąć w nasze zabawy:  

1. „Magazyn Dagaramy” – gra na spostrzegawczość, przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży. 

Zadanie do wykonania w trakcie zwiedzania wystawy muzealnej, polegające na odszukaniu obiektów z 

ekspozycji ukrytych na specjalnie przygotowanej grafice. 

2. Quest historyczny z kodami QR dla młodzieży i starszych - na wystawie ukryto kilkanaście kodów QR 
z zaszyfrowanymi pytaniami. Kody należy odszukać, następne za pomocą czytnika we własnym 
smartfonie odczytać pytania i udzielić na nie odpowiedzi, wpisując hasła do krzyżówki. Zagadki są 
tematycznie związane z prezentowaną w budynku ekspozycją stałą. 

W godz. 11.00-12.00 oraz 15.30-17.00 możesz uczestniczyć w oprowadzaniu kuratorskim po 

ekspozycji stałej.  

Wstęp na ekspozycję bezpłatny. 

 

3. Gmina Ochotnica Dolna - Oczyszczalnia Ścieków 

Gdzie? 34-441 Tylmanowa, os. Łęg Dolny 1a 

Godz. 9.00-14.00 

Przekonaj się na własne oczy jak funkcjonuje na co dzień oczyszczalnia ścieków, odwiedź nasz obiekt 

i weź udział w wizycie studyjnej!  



Od 10:00 do 14:00 o każdej pełnej godzinie będzie  możliwość zwiedzania oczyszczalni 

z przewodnikiem, który zdradzi szczegóły jej pracy oraz odpowie na nurtujące Was pytania związane 

z funkcjonowaniem obiektu. 

W programie:  procesy technologiczne oczyszczania ścieków (mechaniczne, biologiczne i chemiczne), 

linia technologiczna gospodarki i higienizacji osadu, farma fotowoltaiczna o wielkości 200kWp. 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. 
Obowiązują zapisy - tel. 797 996 251. 
Liczba miejsc jest ograniczona - grupa max 20 os. na daną godzinę. 
 
4. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w Szycach 

Gdzie? 32-085 Szyce, ul. Wesoła 48 

Godz. 09.00-12.00 

Spotkaj się z Doradcą Zawodowym na bezpłatne konsultacje „Uczymy się przez całe życie-wiedza 

Twoim atutem”. 

Konsultacje są przeznaczone dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych 
dokonaniem bilansu własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru kierunku 
szkolenia oraz studiów podyplomowych.  Podczas konsultacji uczestnicy będą mieli możliwość 
wybrania kierunku szkolenia i wpisania się na listę kandydatów w ramach szkoleń oraz złożenia 
wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.  

Poznaj poszczególne etapy procedury ubiegania się  o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 
oraz szkoleń 

5.Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 

Gdzie? 33-350 Piwniczna-Zdrój, Kokuszka 2 

Godz. 9.00-15.00 

Odwiedź bacówkę w Kokuszce – poznaj bliżej kulturę i tradycję pasterstwa.  

To mini-centrum edukacji ekologiczno-kulturowej związanej z czynną ochroną siedlisk, gatunkami 

chronionym oraz kulturą i tradycją pasterską. W bacówce znajduje się ekspozycja sprzętu 

i wyposażenia, przedmiotów używanych od pokoleń przez baców do produkcji serów. Ciekawym 

elementem jest tu także tradycyjny strój bacowski.  

Godz. 10:00, 12:30 i 14:00 

Wysłuchaj prelekcji na temat pasterstwa i kulturowego wypasu owiec oraz ochrony przyrody.  

Naszym gościom opowiemy m.in. jak owce pomagają chronić bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt 

związanych z górskimi łąkami, poznasz obrzędy i zwyczaje związane z wypasem. Uczestnicy otrzymają 

także upominki - wydawnictwa dotyczące pasterstwa. 

Na wykłady obowiązują zapisy (maksymalnie 20 osób na 1 wykładzie). 

e-mail: w.skoczen@zpkwm.pl - prosimy przesłać informację dotyczącą chęci uczestnictwa w wykładzie 

wraz z podaniem ilości osób oraz godziny wykładu, w którym chcą Państwo uczestniczyć. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
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6.Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o  

Gdzie? 31-436 Kraków, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 

Godz.9.00-15.00 

Przyjdź na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem! 

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. realizator projektu: „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców 

woj. małopolskiego” zaprasza osoby, które w ciągu minionych 6 miesięcy utraciły pracę, są zagrożone 

lub przewidziane do zwolnienia, a także osoby, które zamierzają odejść z rolnictwa. W trakcie 

konsultacji nasi Specjaliści udzielą wszechstronnej pomocy związanej z sytuacją utraty lub zagrożenia 

utratą pracy (informacja o sytuacji na rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów 

aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, podstawowa pomoc psychologiczna). 

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą bezpłatnego doradztwa zawodowego, szkoleń 

zawodowych, staży oraz pośrednictwa pracy, które są dostępne w naszym projekcie. 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja godziny spotkania (telefon: 519 746 920, e-mail: biuro@gdp-

krakow.pl). 

 

7.Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie 

Gdzie? 30-204 Kraków, al. Waszyngtona 1 

Godz. 9.00-17.30  

Udaj się na Kopiec Kościuszki i złóż wizytę w Muzeum Kościuszkowskim! 

Kopiec Kościuszki to unikatowe miejsce na mapie Krakowa i Małopolski. To stąd rozciąga się 

najpiękniejsza panorama okolicy z widokiem na najbardziej charakterystyczne miejsca na starym 

mieście – Wawel, Bazylikę Mariacką, Sukiennice. Z Kopca przy dobrej widoczności dostrzeżemy nawet 

Tatry! 

Zobacz najnowszą multimedialną i interaktywną wystawę stałą „Kościuszko – bohater wciąż 

potrzebny”. To wciągająca, nowoczesna opowieść o Kościuszce, w której – zamiast tradycyjnych gablot 

muzealnych – znajdziemy elementy filmu, teatru czy gry komputerowej. 

Zatrzymaj się przy zabytkowym, cytadelowym XIX-wiecznym forcie 2 „Kościuszko”, który jest jednym z 
najstarszych zachowanych dzieł Twierdzy Kraków. 

Z okazji DOFE bilety wstępu do Muzeum Kościuszkowskiego i na Kopiec Kościuszki będą dostępne ze 
zniżką 20%.  

 

8.Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie  

Gdzie? 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267, stoisko informacyjne - Pawilon nr 5B (mały budynek) 

Godz. 9.00-14.00 

Weź udział w DOFE i przekonaj się, jak może Ci pomóc Centrum Wsparcia Opiekunów!  
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W trakcie spotkania poznasz ofertę bezpłatnych usług skierowanych do osób niesamodzielnych i ich 

asystentów! 

W programie wydarzenia znajdują się m.in.: prezentacja placówek biorących udział w Dniach 

otwartych: Oddział Opieki Wytchnieniowej, Dzienna Palcówka Opieki i Aktywizacji Osób 

Niesamodzielnych, udział w zajęciach terapeutycznych (fizjoterapia, terapia zajęciowa, arteterapia), 

prezentacja sali Snoezelen oraz udział w zajęciach relaksacyjnych, poczęstunek, drobne upominki, 

ulotki, poradniki. 

 

9.Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach  

Gdzie? 32-400 Myślenice, PUP Myślenice - CAZ Myślenice, ul. Drogowców 2, Klub Pracy (budynek A) 

oraz PUP Myślenice - ZCAZ w Dobczycach, ul. Szkolna 20 b (wejście od ul. Zacisze) 

Godz. 9.00-11.00 

Zaktywizuj się! Poznaj zasady i możliwości uzyskania wsparcia z programów realizowanych w Urzędzie 

i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zajęcia adresowane do bezrobotnych figurujących w ewidencji Urzędu. Udział w spotkaniu jest 

bezpłatny. 

 

Godz. 11.00-15.00 

Gdzie? 32-400 Myślenice, PUP Myślenice - CAZ Myślenice, ul. Drogowców 2, budynek A, pok. 22 

Weź udział w bezpłatnych konsultacjach z doradcami zawodowymi.  

Uzyskasz wartościowe informacje na temat aktywizacji realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Myślenicach, w tym działań finansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Nasi specjaliści 

podpowiedzą Ci również jak zaplanować karierę, rozwój zawodowy oraz uzupełnić kwalifikacje 

zawodowe. Dla osób bezrobotnych lub poszukujących nowej pracy.  

Zajęcia są bezpłatne i skierowane do wszystkich osób bezrobotnych, bez względu na wiek 

 

10.Gmina Żabno 

Gdzie? 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Zborowskiego 37 

Godz. 9.30-11.30 

Pozwól się oprowadzić po budynkach Przedszkola nr 2 i żłobka w Łęgu Tarnowskim!  

Zabierz dziecko na warsztaty związane z grami planszowymi. 

Spotkanie będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania oferty obu placówek, poznania ich 

zakamarków oraz oswojenia naszych milusińskich z nowymi wnętrzami, w których niebawem mogą 

stać się częstymi bywalcami. Będzie to również promocja rodzinnego spędzania wolnego czasu z 

wykorzystaniem gier planszowych (planszówek). Warsztaty poprowadzi wykwalifikowana animatorka 

specjalizująca się w propagowaniu idei gier planszowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także 

w projektowaniu planszówek. 

Warsztaty adresowane są zarówno do najmłodszych jak i do ich rodziców. Udział w wydarzeniu jest 

bezpłatny. 



11.Muzeum Fotografii w Krakowie  

Gdzie? 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22A 

Godz. 10:00-18:00 

Za 1 zł obejrzyj wystawę główną „Co robi zdjęcie?” oraz pokaz najnowszych nabytków MuFo - Karola 

Hillera, Witolda Romera oraz Stanisława I. Witkiewicza. 

Rezerwacji biletu będzie można dokonać z wyprzedzeniem tzn. od 1.10.2022 r. na stronie 

bilety.mufo.krakow.pl. Bilety będą również dostępne w kasie Muzeum (także w dniu wydarzenia).   

 

12.Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Gdzie? 31-501 Kraków, ul. Kopernika 27,  

Godz. 10.00-13.00 

Zanurz się w świecie roślin i odwiedź Ogród Botaniczny!  

Wejście na teren Ogrodu za symboliczną złotówkę (1 PLN) - obejmuje zwiedzanie kolekcji zewnętrznych 

oraz szklarni. 

Placówka ta od ponad dwustu lat odgrywa znaczącą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury jako 

miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz "żywe muzeum" flory świata. Jest także domem dla 

największej w kraju kolekcji storczyków (ponad 350 gatunków) oraz blisko 180-letniego daktylowca 

kanaryjskiego - pomnika przyrody i jednego z najstarszych okazów utrzymywanych w warunkach 

szklarniowych w Europie. 

 

13.Gmina Łużna- PSZOK w Woli Łużańskiej  

Gdzie? 38-322 Wola Łużańska, Wola Łużańska 31 

Godz.10.00-14.00 

Dowiedz się co zrobić z „kłopotliwymi” odpadami – np. zużytymi oponami, starymi meblami czy 

chemikaliami i odwiedź Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woli Łużańskiej! 

Poznaj bliżej obiekt powstały z pomocą Funduszy Europejskich i przekonaj się, jaką ma ofertę dla 

mieszkańców gminy Łużna. Tego dnia w PSZOK nie tylko oddasz odpady - czekają także dodatkowe 

atrakcje! Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu ekologii. U nas poznasz zasady prawidłowej 

segregacji odpadów - to naprawdę prosta sprawa! Zdobytą wiedzę będziesz mógł sprawdzić biorąc 

udział w naszych zabawach i konkursach. Od 10.00 do 14.00 PSZOK będzie otwarty dla wszystkich 

chętnych. Przyjdź, baw się i ucz razem z nami! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

 

14.Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

Gdzie? 33-100 Tarnów, ul. Ignacego Mościckiego 29, Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, Oddział 

Muzeum Okręgowego w Tarnowie 

Godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30 



Weź dziecko i włączcie się do zabawy – Polska to my! 

Propozycja zabaw dla najmłodszych i ich opiekunów. Mali uczestnicy będą mogli wziąć udział w grze 

geograficzno-historycznej na sali ekspozycyjnej oraz wykonać serca w polskich barwach narodowych, 

rozwiązać rebusy i wypełnić kolorowanki. Prace zabiorą ze sobą na pamiątkę.  

Nie jest wymagana rezerwacja, ilość miejsc nie jest ograniczona.  

Godz. 9.00-16.00 

Darmowy wstęp na ekspozycję stałą. 

 

15.Centrum Narciarstwa Biegowego Klikuszowa  

Gdzie? 34-404 Klikuszowa, Klikuszowa 246 

Godz. 10.00-12.00 oraz 12.00-14.00 

 

Naucz się jeździć na nartorolkach! 

Bezpłatne zajęcia na nartorolkach dla początkujących dorosłych (grupy max 8 osób). Centrum 

Narciarstwa Biegowego zapewnia: darmowy bilet na obiekt, sprzęt oraz profesjonalne szkolenie na 

nartorolkach przez instruktora biegowego Sitn PZN. Zapisy wyłącznie pod numerem telefonu: 605 

312 393. 

 

16. Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie  

Gdzie? 34-120 Inwałd, ul. Wadowicka 167, tel. 535 335 388, info@ogrodjp2.pl 

 

Godz.10.00-16.00 

Poznaj bliżej osobę papieża Polaka i odwiedź Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie! 

 

Promocyjna pula biletów w cenie 1 zł czeka każdego dnia na pierwszych 100 osób, które 7,8 i 9 

października zakupią bilet wstępu on-line. Sprzedaż on-line ruszy o północy i potrwa do wyczerpania 

puli promocyjnej. Bilet ważny tylko w dniu zakupu, w godzinach otwarcia Ogrodu Jana Pawła II. 

 

Wystarczy pokonać 96 schodów, aby wejść na sam szczyt Wieży widokowej i zobaczyć niezwykły obraz 

namalowany za pomocą tysięcy krzewów, drzew i kwiatów - portret Jana Pawła II w otoczeniu Bazyliki 

św. Piotra w Watykanie i bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach. Osoby, które mają problemy 

z wchodzeniem po schodach mogą skorzystać z windy i wjechać na sam szczyt Wieży. Wejście na Wieżę 

pozwoli nie tylko zobaczyć niezwykły obraz ale również przełamać barierę lęku wysokości oraz 

podziwiać panoramę Beskidu Małego. Całość jest dopełniona wystawą fotografii przedstawiających 

poszczególne elementy z życia Jana Pawła II. Zdjęcia ukazują drogę do świętości naszego Wielkiego 

Rodaka, a także stanowią świadectwo niezwykłego Pontyfikatu. W Ogrodzie zostały również 

umieszczone fragmenty książki „Kwiatki Jana Pawła II” Janusza Poniewierskiego. Jest to interesująca 

próba pokazania świętości papieża Polaka za pomocą zabawnych, a czasem wzruszających wydarzeń 

z Jego życia. Bohaterem tej książki jest człowiek z krwi i kości, pobożny i obdarzony niezwykłym 

poczuciem humoru. Ktoś, kto będąc papieżem, pozostał sobą. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 

odwiedzić miejsce poświęcone Janowi Pawłowi II, do teatru zmieniających się pór roku, gdzie 
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roślinność tworzy żywy obraz przedstawiający postać papieża Polaka, Bazylikę Ofiarowania NMP 

w Wadowicach i Bazylikę św. Piotra w Watykanie. Wieża widokowa powstała dzięki wsparciu 

z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

17.Gmina Chełmek-Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku  

Gdzie? 32-660 Chełmek, ul. Parkowa 16 

Godz. 10:00-17:00 

Weź udział w kreatywnych warsztatach literacko-plastycznych! 

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy. W programie znajdą się m.in. blok animacyjny dla rodzin, 

inauguracja otwarcia całodobowej witryny wystawienniczej - Galerii oraz ogłoszenie konkursu na jej 

nazwę. Będzie także zwiedzanie bibliotecznych zakamarków! 

W tym dniu wstęp do sali zabaw za symboliczną złotówkę (1 zł). Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja (tel.: 531 460 944 lub osobiście w siedzibie biblioteki). 

 

18. Gmina Biecz 

Gdzie? 38-340 Biecz, Rynek 1 

 

Godz. 10.00-16.00 

Wsiądź na rower!  

Rajd rowerowy do szkoły w Libuszy: 

Godz. 10:00 wyjazd z rynku/zbiórka przed ratuszem 

Godz. 10:00-11:00 przejazd trasą: Biecz – Libusza. Przejazd po ścieżce pieszo-rowerowej: skrzyżowanie 
drogi powiatowej z drogą wojewódzką - Libusza Ogniwo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy  

Godz. 11:00-11:45 występ dzieci przedszkolnych połączony z zajęciami artystycznymi/ Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Libuszy 

Godz. 12:00-13:00 zwiedzanie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Libuszy, występ artystyczny 

w wykonaniu Seniorów, poczęstunek  

Godz. 13:15-13:45 zwiedzanie parku rodzinnego w Libuszy 

Godz. 14:00-14:45 powrót rowerami do Biecza 

Godz. 15:00-15:20 inscenizacja związana z rzemiosłem katowskim na rynku w Bieczu 

Godz. 15:20-16:00 zwiedzanie turmy 

 

Każdy uczestnik rajdu zapewnia rower we własnym zakresie. 

Organizator zapewnia opiekuna dla uczestników rajdu rowerowego. 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. 

 

19.Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK  

Gdzie? 30-702 Kraków, ul. Lipowa 4 



Godz.11.00-20.00 

Wyjdź w plener i weź udział w grze terenowej! 

Przez cały weekend w godzinach otwarcia Muzeum, w ramach biletu wstępu, będzie można wziąć 

udział w grze opartej na Kolekcji wokół budynku MOCAK-u, całorocznej wystawie zewnętrznej.  

W dobie wszechobecnego online’u zachęcamy do działań w plenerze, którym sprzyja otoczenie 

Muzeum. Gra pozwala na indywidualne zapoznanie się z Kolekcją wokół MOCAK-u poprzez zabawę. 

Rozpoczyna się przed wejściem głównym do Muzeum. Karty do gry będzie można samodzielnie 

wydrukować ze strony naszej instytucji lub otrzymać na miejscu w recepcji Muzeum. Gra dostępna po 

polsku i ukraińsku.  

Grupa prac znajdujących się w wokół Muzeum odnosi się do czterech zagadnień: historii sztuki, historii 

polityki, Holocaustu oraz interwencji w przestrzeni publicznej. W ramach projektu prezentowane są 

prace Krzysztofa M. Bednarskiego, Leopolda Kesslera, Leszka Lewandowskiego, Doroty Nieznalskiej 

i Łukasza Surowca. Przy każdej z pięciu prac znajduje się jej opis, a także skrytki – pudełka. Są w nich 

wskazówki do odnalezienia kolejnych dzieł. 

 

20. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 

Gdzie? 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Długosza 3,  

Godz. 11.00-21.00 

Wybierz się do kina! 

Na hasło „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” bilety na wybrane filmy 2D w Kinie SOKÓŁ będzie można 

zakupić w cenie ulgowej - 14 zł. 

Godz. 11.00-18.00 

Obejrzyj wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKOŁ w cenie 1 zł! 

Galeria prezentuje sztukę różnych mediów (malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię, wideo, instalacje 

intermedialne, architekturę, szkło, performance, design) odnoszącą się przede wszystkim do 

współczesnej rzeczywistości i wychodzącą poza oczywistość przedstawiania. Galeria jest miejscem 

wystaw, zarówno znanych i wybitnych artystów, jak również debiutów oraz promocji młodych 

twórców, a także zdarzeń artystycznych i edukacyjnych.  

W tych dniach zapraszamy m.in. do obejrzenia wystawy malarstwa "Wędrowały i lasy, górami i niebem 

Wojciech Węgrzyński". 

 

21. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego  

Gdzie? 32-085 Szyce, ul. Wesoła 48 

Godz. 12.00-14.00 

Skorzystaj ze wsparcia w ramach projektu „Halo, dopłacamy”! 



 „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych” - zapraszamy na konsultacje mające na celu wsparcie 

pracodawców i przedsiębiorców, w tym m.in. korzystających z dofinansowania do zatrudnienia w 

ramach projektu „Halo, dopłacamy”. W trakcie konsultacji będzie można uzyskać m.in.: informacje o 

aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, możliwościach uzyskania 

zatrudnienia oraz usługach i instrumentach rynku pracy skierowanych do przedsiębiorców i innych 

podmiotów, możliwości zatrudnienia subsydiowanego – prac interwencyjnych w ramach projektu 

„Halo, dopłacamy". 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Wydarzenie bezpłatne.Kontakt: krkrpow@uppk.pl 

 

22.Gmina Moszczenica-Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce  

Gdzie? 38-321 Staszkówka, Św. Jana Pawła II 3, 

Godz. 13.00-16.30 

Spotkaj się z nami i zobacz rezultaty projektu pn. "Placówka Wsparcia Dziennego" dla dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Moszczenica, zrealizowanego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. 

Na sali gimnastycznej ZS w Staszówce trenerzy, prowadzący w ramach projektu poszczególne formy 

wsparcia, przygotują stoiska tematyczne (m.in. plastyczne, biologiczno-chemiczne, fizyczne, 

informatyczno-matematyczne, czytelnicze, muzyczne, języka angielskiego, logopedyczne, terapii 

pedagogicznej), które zaprezentują efekty wspólnej pracy z dziećmi, a także zakupiony sprzęt oraz 

wyposażenie. 

Spotkanie będzie także okazją do wspólnej zabawy, gier, przeprowadzania doświadczeń i 

eksperymentów itp. Każdy z uczestników wydarzenia będzie miał okazję aktywnie spędzić czas i liczyć 

na drobny poczęstunek. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. tel. 18 35 41 124 

 

23.Opera Krakowska  

Gdzie? 31-512 Kraków, ul. Lubicz 48, 

Godz. 14.00-15.00 

Zobacz Operę Krakowską od zaplecza! 

Zwiedzanie odbędzie się w dwóch zorganizowanych grupach (maksymalnie 30 osób każda). Bezpłatne 

bilety dostępne w kasie Opery na hasło "DOFE". Liczba wejściówek ograniczona. 

Godz. 15:00 - 15:10 

Bądź świadkiem wyjątkowego pokazu! 

To wyjątkowa okazja do poznania wielu skomplikowanych technologii scenicznych, które ułatwiają 

pracę artystów, realizatorów oraz obsługi technicznej. Wyciągarki, systemy ruchomych zapadni kurtyn, 

automatyka sceny –  to tylko przykładowe mechanizmy, które zostaną zaprezentowane w 10 

minutowym pokazie. 
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Pokaz przeznaczony dla grupy maksymalnie 60 osób. Bezpłatne bilety dostępne w kasie Opery na hasło 

"DOFE". Liczba wejściówek ograniczona - tel. 12 296 62 29 

Godz. 18:30 - 20:30 

Idź na spektakl „Pan Twardowski”!  

„Jedno z najpopularniejszych dzieł Ludomira Różyckiego, uznawane za polski balet narodowy. 

Prapremiera baletu odbyła się 100 lat temu,  w maju 1921 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie”. 

Bilety w promocyjnej cenie 25 zł dostępne w kasie Opery na hasło "DOFE". Liczba wejściówek 

ograniczona- tel. 12 296 62 2 

 

24.Teatr Ludowy  

Gdzie? 31-948 Kraków, Osiedle Teatralne 34 

Godz. 14.30-15.30 

Wykorzystaj szansę i poznaj tajemnicze miejsca i zakamarki teatru do których na co dzień widzowie nie 

mają dostępu!  Kulisy, scena, garderoby czy rekwizytornia -złap niepowtarzalną okazję i poznaj kilka 

teatralnych sekretów! 

Udział w oprowadzeniu jest bezpłatny w ramach promocji budowy Teatralnego Instytutu Młodych. 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja (tel. 12 680 21 12, e-mail: rezerwacja@ludowy.pl). 

 

Godz. 19.00-21.30 

Zasiądź na widowni do „Kolacji dla głupca” ! (Duża Scena) 

 

Zapraszamy na kolację! Atrakcją wieczoru będzie tytułowy Głupiec, niezbyt lotny księgowy 

z ministerstwa finansów, fantastyczny obiekt towarzyskich manipulacji i żartów. Wygodnie i dostatnio 

żyjące towarzystwo z wyższych sfer Paryża zabawia się regularnie organizując co wtorek kolacje, na 

które przyprowadzają życiowych nieudaczników. To rodzaj gry-konkursu, wygrywa ten, kto 

przyprowadzi największego niedojdę. 

 

Bilety dostępne w promocyjnej cenie 50 zł. Konieczna wcześniejsza rezerwacja (tel. 12 680 21 12,  

e-mail: rezerwacja@ludowy.pl). 

 

25. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 

Gdzie? 31-066 Kraków, plac Wolnica 1 

Godz. 15.00-19.00 

Cofnij się w czasie i weź udział w warsztatach fotograficznych w Muzeum Etnograficznym! 

Zapraszamy do spojrzenia na archiwalne fotografie z kolekcji Muzeum z etnograficzną uważnością 

i kupieniem na szczególe. Podczas warsztatów poznamy technikę transferu, w której wybrane motywy 

z ponad stuletnich odbitek i negatywów przeniesiemy na drewniane elementy. Efektem pracy będą 

przedmioty o unikatowym charakterze, które każdy uczestnik spotkania będzie mógł zabrać ze sobą.  

Warsztaty rozpoczynają się o następujących godzinach: 15:00, 16:30, 18:00 
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Ilość miejsc jest ograniczona. Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na 

stronie www.etnomuzeum.eu. Koszt uczestnictwa w warsztacie wynosi 1 zł. 

Godz. 9.00-19.00 

Zwiedzaj Muzeum Etnograficzne za 1 zł! 

7 października, z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich bilety wstępu na wystawy Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie będą do nabycia za symboliczną złotówkę. 

 

26. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

Gdzie? 34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 

Godz. 16.00-17.00 

Zabierz rodzinę na warsztaty w Muzeum Tatrzańskim!  

Na zajęciach przeniesiemy się w czasie: dzieci zajmą miejsce swoich rówieśników w dawnej izbie 

góralskiej. Spróbujemy wyobrazić sobie, jak wyglądał świat bez elektryczności, telewizorów, tabletów 

i grających zabawek. Poszukamy odpowiedzi na pytania: czym bawiły się dzieci i czy w ogóle miały 

zabawki, skoro nie dało się ich kupić. Każde dziecko wykona własną eko-zabawkę z materiałów, które 

możemy znaleźć w naszych domach.  

 

Liczba miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają osoby, które zapiszą się wysyłając wiadomość na 

adres: rezerwacja@muzeumtatrzanskie.pl  

Warsztaty są bezpłatne. 

 

27. Teatr KTO  

Gdzie? 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50 

Godz. 17.00-18.30 

Zobacz nową siedzibę Teatru KTO oraz wystawę zdjęć uznanego na całym świecie fotografa-Adama 

Golca! Zwiedzanie kuratorskie Teatru KTO oraz wystawa fotografii światowej sławy fotografa, 

trzykrotnego laureata Nagrody Grand Press Photo - Adama Golca w ramach Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich. 

W obiektywie nikt inny jak aktorzy Teatru KTO.  WSTĘP WOLNY! 

28. Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Lwigród Sp. z o.o.  

Gdzie? 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nitribitta 6 

Godz. 17.00-18.00 

Zrelaksuj się, odnajdź wewnętrzną harmonię i zbuduj odporność!  

Osiągniesz to w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym Lwigród w Krynicy-Zdroju. Zapraszamy do 
skorzystania z basenu rehabilitacyjnego oraz saunarium, w którym czekają na Ciebie m.in. sauna fińska, 
aromatyczna, na podczerwień, łaźnia fińska, natryski wrażeń oraz ścieżka Kneippa. Do Twojej 
dyspozycji będzie także siłownia. Z okazji DOFE bilety wstępu na basen i do strefy saun dostępne są 
z rabatem 50%. 
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Liczba miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza rezerwacja (tel. 18 472 58 00). 

29. Planetarium Niepołomice 

Gdzie? 32-005 Niepołomice, plac Zwycięstwa 13  

Godz. 20.00-22.00 

Wieczorne oglądanie nieba! 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza tych małych jak i dużych na 

wspólną, nocną obserwację nieba. Odkryjcie w sobie pasję oglądania ciał niebieskich i rozpocznijcie 

fascynującą przygodę z astronomią. 

UWAGA: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza 

rejestracja (szczegóły na stronie www.moa.edu.pl). 
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