
Lista wydarzeń podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Małopolsce 

8 października 2022 r. 
 

1.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. 

 

2.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). 

 

3.Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie 
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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%.  

 

4.Gmina Olkusz  

Gdzie? 32-300 Olkusz, Rynek 4 

Godz. 9.00-18.00 

Odkryj podziemne skarby Olkusza! 

Kilka metrów pod płytą olkuskiego Rynku czeka na Was niezapomniana przygoda, dzięki której 

przeniesiecie się do czasów średniowiecza oraz świata olkuskich gwarków.  

Podziemny Olkusz to nowoczesna, składająca się z 2 tras ekspozycja multimedialna. W sposób 

kompleksowy przybliża dzieje Olkusza oraz historię górnictwa srebra i ołowiu regionu olkuskiego. 

Znajduje się ona w oryginalnych, zabytkowych wnętrzach - podziemiach średniowiecznego Ratusza 

oraz w piwnicach tzw. Kwartału Królewskiego z okresu XIV-XVI wieku.To miejsce, gdzie udało się 

połączyć historię z nowoczesnością, stare mury z projekcją multimedialną. To niezapomniana podróż, 

podczas której zwiedzający mogą poczuć klimat dawnego Olkusza, a nawet dotknąć jego kilkusetletniej 

historii. Pomogą w tym liczne multimedia w postaci prezenterów, animacji czy hologramów. 

W tym dniu dla wszystkich turystów zwiedzanie ekspozycji w cenie biletu ulgowego. 

Wydarzenia towarzyszące: 

Godz. 10:00 - Gra muzealna dla rodzin z dziećmi „W poszukiwaniu zaginionego trojaka”. 
Udział w grze jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 32 706 52 18 lub mailowo 
kontakt@podziemnyolksz.pl 

Godz.16:30 - Gra muzealna dla rodzin z dziećmi „Tajemne znaki olkuskich gwarków”. 
Udział w grze jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 32 706 52 18 lub mailowo 
kontakt@podziemnyolksz.pl 
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5.Centrum Medyczne Katarzyna Smółka  

Gdzie? 32-500 Chrzanów, ul. Skorupki 1C 

Godz. 9.00-11.00 

Zbadaj stópki swojego dziecka! 

Bezpłatne badanie podoskopowe stóp dzieci i młodzieży w kierunku wad stóp. Rodzic otrzymuje 

diagnozę oraz zalecenia. W przypadku wykrycia wady stóp - możliwość doboru wkładek korekcyjnych. 

Czas badania: 10 min. 

 

Godz. 9.00-11.00 

Sprawdź postawę swojej pociechy! 

Bezpłatne badanie fizjoterapeutyczne w kierunku wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. Rodzic 

otrzyma krótką pisemną informację nt stwierdzonych nieprawidłowości oraz zalecenia dalszego 

postępowania. Czas badania: 15 min 

 

Godz. 9.30-11.00 

Ćwicz stopy malucha jednocześnie się bawiąc! 

Ćwiczenia małych stópek w formie zabawy ( zajęcia będą się odbywać w 3-4 osobowych grupach co 

30min). Instruktaże ćwiczeń stóp dla rodziców. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

Godz. 11.00-12.00 

Przyjdź na wykład i uzyskaj wiedzę na temat skoliozy! 

Spotkanie i wykład dla rodziców pt. „Diagnostyka i leczenia skolioz” prowadzony przez dr n. med. 

Katarzynę Smółka, specjalistę rehabilitacji medycznej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

 

Godz. 11.00-11.45 

Zapisz szkraba na zajęcia w formie zabawy! 

Zabawy ruchowe dla dzieci 3-6 lat w małej grupie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

Godz. 11.00-11.45 

Zapisz dziecko na zajęcia w formie zabawy! 

Zabawy ruchowe dla dzieci 7-12 lat w małej grupie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

Godz. 12.00-13.00 

Spotkaj się z fizjoteraupetą i zobacz metody leczenia skolioz. 

Spotkanie z fizjoterapeutą. Pokaz przykładowej sesji fizjoterapeutycznej leczenia skolioz 

z wykorzystaniem metody FITS, Skol-AS oraz demonstracja ćwiczeń w urządzeniu do terapii skolioz 

w pozycji stojącej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

 

Na wszystkie wydarzenia wymagana wcześniejsza rezerwacja-liczba miejsc ograniczona (poniżej 

dostępne metody zgłoszeń): internet: https://bit.ly/dni-otwarte-fe, telefon: 518 877 975, e-mail: 

centrum@drsmolka.pl 

 

6 .Gmina Miejska Kraków/Zarząd Zieleni Miejskiej (Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”) 

Gdzie? Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, 30-232 Kraków, ul. Żubrowa 15 

https://secure-web.cisco.com/1s3QzMNLvZKzzljE4tgzdZE93rrPeCOPkFobrANHS1F7PAAiPpZSzVezsX-plOFotBBoEfaG0LQvvBKi4vzdh2D62fAEmrXGzMxTr-JY9_Yii3enTOFj9xOXseMhleS6G92X6Wh4YNR1YSPOR_kIGB2hz6kIQHrpeihU0LRoAA32X2PIhMunkO0tlBvOAMGBJE_1wsOuknC-cT-2geZtXDlT4DXRTlsE30ZJ8FZkdRjoYsyEjoOiPBI8pVEt8W0IjtoT8iO4yezKIsu-wcqc4c2AUe-51LAMma4BkCbXvPOJKiIRg6iJUROQv1r0tyNW9GesO1RtvFjNmHOb8HbUbDg/https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fdni-otwarte-fe
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Godz. 10.00-10.45 

Zdobądź wiedzę na temat energii i weź udział w warsztatach Energia i las. Jak działają wiatraki? (ENG) 

„Elektryczność jest wszędzie w nieograniczonych ilościach i może zasilać mechanizmy świata bez węgla, 

gazu czy innych paliw. Musimy nauczyć się pozyskiwać potrzebną nam energię bez używania 

surowców” – twierdził Nikola Tesla, a my mówimy „sprawdzam”! 

Na zajęciach: wyjaśnimy, czym energia odnawialna różni się od energii kopalnej, gdzie w lesie ukryte 

są źródła energii, samodzielnie wytworzymy energię za pomocą ruchu i słońca, wykonamy własne 

modele wiatraków i zweryfikujemy w jaki sposób najefektywniej wytwarzana jest z nich energia. 

 

Liczba miejsca ograniczona (15). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl, 

promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 

także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

Godz. 10.00-10.45 

Spędź czas z Rzekotką podczas zwiedzania ekspozycji stałej ! sala dzienna (POL) 

Spójrz na las z nowej perspektywy, bo nowe spojrzenie pozwala na zrozumienie. Poznaj leśne historie, 
które zamieszkały w budynku Centrum. 

Liczba miejsca ograniczona (15). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl, 
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

Godz. 10.45-11.30 

Przejdź się po lesie nocą!- zwiedzanie ekspozycji stałej, sala nocna (POL) 

Słońce chowa się za widnokręgiem, zapada zmrok, nasze codzienne zajęcia i obowiązki dobiegają końca 
i sprawiają, że z przyjemnością kładziemy głowy na poduszkach by wypocząć. Czy leśne życie rządzi się 
takimi samymi prawami? W sali nocnej naszego Centrum przekonasz się, że las jest pod tym względem 
niepowtarzalnym, funkcjonującym całą dobę ekosystemem. Las nie śpi nigdy. Gdy jedni jego 
mieszkańcy udają się na spoczynek, dla innych po zmroku zaczyna się czas wzmożonej aktywności. 
Wyrusz z nami na przyrodnicze śledztwo. 

Liczba miejsca ograniczona (15). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl,  
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

Godz. 11.30-12.30 

Poznaj historię Buka z Lasu Wolskiego! - zwiedzanie ekspozycji stałej, sala dzienna (POL) 

Spójrz na las z nowej perspektywy, bo nowe spojrzenie pozwala na zrozumienie. Poznaj leśne historie, 
które zamieszkały w budynku Centrum. 

Liczba miejsca ograniczona (15). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl,  
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 
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Godz. 11.30-13.00 

Idź na spacer do lasu! W lesie o lesie - (UKR) 

Las jest pełen niespodziewanych obserwacji czekających na Wasze odkrycie. Wspólnie wyostrzymy 
nasze zmysły odkrywając, ile drzewa jest w nas samych. Gdy już sami zamienimy się w drzewa, 
odbędziemy podróż w czasie oglądając narodziny drzewa z nasiona, aż po drugie życie drzew w postaci 
zmurszałej kłody. 

Liczba miejsca ograniczona (25). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl,   
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

Ліс сповнений несподіванок, які чекають на своїх відкривачів. Разом ми прислухаємся до власних 
почуттів, виявляючи, скільки спільного з деревами маємо ми самі. Ми помандруємо в часі, 
спостерігаючи, як дерево виростає з насінини, дорослішає та перероджується до другого життя у 
вигляді поживної колоди деревини. 

Що на прогулянці? Ми прогуляємось Вольським лісом, де  спостерігатимем за проростаючими 
насінинами потужних дерев, знайдемо саджанці та молоді дерева, які утворюють підлісок. 
Дослідимо будову сухостою та мертвої деревини, познайомившись з їх мешканцями. Ми 
обговоримо будову окремих частин тіла дерева. Перевіримо, які органи чуття використовує 
людина під час пізнання природи.Для кого? Запрошуємо групи дітей з 
викладачами\вихователями та  родини з дітьми. 

Godz. 13.00-14.15 

Zobacz las oczami zwierząt! Zwiedzanie z audioprzewodnikiem (UKR) 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z audioprzewodnikiem i poznania nowej perspektywy życia lasu. 
Wyruszcie w wyjątkową, rodzinną podróż wraz z Borsukiem, Rzekotką i Puszczykiem. Opowieść 
naszych bohaterów sprawi, zobaczycie las ich oczami. Dzięki audioprzewodnikom tempo waszej 
wyprawy będziecie mogli wygodnie dostosować, zapewniając komfort i własny rytm odkrywania 
leśnego świata. 

Liczba miejsca ograniczona (10). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl, 
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

Ласкаво просимо поглянути на життя лісу під новим кутом на виставі з аудіогідом. Вирушайте з 
нами в виняткову, родинну подорож разом з Борсуком, Квакшею і Сірою Совою. Оповіді наших 
героїв дозволять Вам побачити ліс очима його мешканців. Завдяки аудіопровіднику темп 
відвідування вистави буде комфортним саме для Вас, і Ви знайдете власний ритм пізнання 
лісового світу Кількість осіб:  до 10 

Godz. 14.15.-15.30 

Zobacz las oczami zwierząt! Zwiedzanie z audioprzewodnikiem (ENG) 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z audioprzewodnikiem i poznania nowej perspektywy życia lasu. 
Wyruszcie w wyjątkową, rodzinną podróż wraz z Borsukiem, Rzekotką i Puszczykiem. Opowieść 
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naszych bohaterów sprawi, zobaczycie las ich oczami. Dzięki audioprzewodnikom tempo waszej 
wyprawy będziecie mogli wygodnie dostosować, zapewniając komfort i własny rytm odkrywania 
leśnego świata. 

Liczba miejsca ograniczona (10). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl,  
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

We invite you to visit the exhibition with the audio guide and to discover the life of the forest from a 
different perspective. You’ll embark on an extraordinary journey for the whole family during which 
you’ll be accompanied by Badger, Tree frog, and Tawny owl. The stories told by our characters will 
make you see the forest through their eyes. The audio guides will let you set the pace of the expedition 
to your liking, giving you comfort and the opportunity to follow your own rhythm when experiencing 
the forest world. 

Number of participants: 10 

Godz. 14.45-15.30 

Weź udział w warsztatach i przenieś się do Nasionkowa! Ludziki z Małego Nasionkowa (POL) 

W Małym Nasionkowie nastąpiło wielkie poruszenie, ponieważ nadeszła długo wyczekiwana jesień. 
Podczas tej pory roku wszyscy mieszkańcy tej skromnej osady wyruszają na poszukiwania dopiero co 
padłych z drzew nasion. My także wybierzemy się z nimi na jesienne zbiory, a w dodatku ze zebranych 
nasion wykonamy własnego mieszkańca Nasionkowa. Ludzik ten pozostanie z nami na zawsze i będzie 
przypominać nam jak ważna w życiu drzew jest jesień. 

Liczba miejsca ograniczona (15). Obowiązują zapisy poprzez stronę www.symbioza-krakow.pl, 
promocyjna cena biletu to 1zł od osoby (opiekunowie uczestniczą wraz ze swoimi podopiecznymi więc 
także są zobowiązani do zakupienia biletu). 

7.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach 

Gdzie? Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, 32-065 

Krzeszowice, ul. Szkolna 6 

Godz. 10.00-12.00 

Zostań chemikiem i uczestnicz w warsztatach !  

Mleko, płyn do naczyń, barwniki, soda i olej to przepis na udane doświadczenia. Do udziału 

w warsztatach "Laboratorium chemika" zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja 

(tel.12 282 15 13). 

8. Muzeum Okręgowe w Tarnowie  

Gdzie? 33-100 Tarnów, Rynek 20-21 

Godz. 10.00-13.00 

Masz w sobie ducha przygody ? Daj się wciągnąć w nasze zabawy:  
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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. 11.00-12.30 możesz uczestniczyć w oprowadzaniu kuratorskim po ekspozycji stałej.  

Wstęp na ekspozycję bezpłatny. 

 

9.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 

Stań się zwiadowcą i znajdź ukryte informacje! 

Ochotnicy na podstawie otrzymanych map będą mieli za zadanie znaleźć ukryte na ekspozycji 

informacje i wykorzystując je, uzupełnić raport dla dowódcy. 

Nie jest wymagana rezerwacja, ilość miejsc nie jest ograniczona.  

Godz. 10.00-14.00 

Darmowy wstęp na ekspozycję stałą. 

 

10.Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie  

Gdzie? 34-120 Inwałd, ul. Wadowicka 167 

Godz. 10.00-17.00 

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 

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. 

 

11.Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK  

Gdzie? 30-702 Kraków, ul. Lipowa 4 

Godz. 11.00-19.00 

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. 

 

12.Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie - Ogród Doświadczeń  

Gdzie? Ogród Doświadczeń im. S.Lema, 31-580 Kraków, Aleja Pokoju 68 

Godz. 11.00-13.00 

Edukuj się poprzez zabawę w Ogrodzie Doświadczeń! 

Promocyjna cena biletu i zwiedzanie z przewodnikiem. Ogród Doświadczeń to 6 hektarów inspirująco 

zagospodarowanej przestrzeni na wolnym powietrzu, to bezpieczne miejsce na naukę, zabawę i relaks 

dla wszystkich mieszkańców. 

Koszty wstępu w ramach Wydarzenia to 1 zł / osoba, 

Wymagana jest rezerwacja (zapisy: tel. 12 428 66 00 lub e-mail: ogrod@mit.krakow.pl . Ilość miejsc 

jest ograniczona - maksymalna ilość osób w grupie to 25. Rezerwacja będzie prowadzona do 

wyczerpania tego limitu. 

Zwiedzanie rozpoczyna się o godzinie 11:00, trwa około 2h. Należy zakupić bilet i czekać przed 

budynkiem kasy. 
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13.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

Gdzie? 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10 

Godz. 11.00-11.45 

Zabierz dziecko na zajęcia edukacyjne, niech poczuje się jak król! 

Podczas spotkania dzieci poznają typy insygniów koronacyjnych, dowiedzą się, jak przebiegała 

koronacja i jakie wydarzenia jej towarzyszyły. Podczas pogadanki będą mogły obejrzeć i dotknąć replik 

insygniów koronacyjnych. W drugiej części spotkania wcielą się w wylosowanie role: przyszłego 

monarchy, koronatora, biskupa i obserwatorów. Po zajęciach będzie możliwość zwiedzania wystawy 

Skarby Krakowskiej Kapituły. Po zakończeniu zajęć na wszystkich uczestników będą czekały 

niespodzianki. Wydarzenie jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc (e-mail: 

skk.wystawa@upjp2.edu.pl). 

 

Godz. 11.45-13.00 

Zobacz wystawę multimedialną! 

Interaktywna ekspozycja występująca pod nazwą Skarby Krakowskiej Kapituły prezentuje efekty 

projektu związanego z historią i ochroną dziedzictwa kapituły katedralnej. W przestrzeni 

wystawienniczej za pomocą multimediów przedstawiony zostanie przebieg prac konserwatorskich, 

jakie prowadzono przy jedwabnym obiciu ze ścian Kapitularza Archiwum Kapitulnego. Odwiedzający 

poznają historię dziedzictwa kapituły poprzez przegląd najcenniejszych dzieł zgromadzonych w 

zasobach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej i Skarbca Katedry na Wawelu. Wystawa 

dostosowana jest do potrzeb różnorodnych grup odbiorców w tym: dzieci i młodzieży szkolnej, 

studentów i pracowników naukowych, osób niewidomych i niedowidzących. Wizyta na ekspozycji 

multimedialnej pozwoli obejrzeć zdigitalizowane pomieszczenie Kapitularza wraz z wybranymi 

zabytkami stanowiącymi świadectwo działalności Krakowskiej Kapituły Katedralnej i znaczenie jej 

wkładu w rozwój kultury polskiej i europejskiej. 

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne 

 

14.Planetarium Niepołomice  

Gdzie? 32-005 Niepołomice, plac Zwycięstwa 13 

Godz. 13.00 – 13.55 oraz 14.00-14.55 

Sięgnij gwiazd ! Weź udział w seansie w planetarium. 

Jesteś ciekawy co dzieje się na wieczornym nieboskłonie? Lubisz spoglądać 
w rozgwieżdżone niebo? A może zastanawiasz się co tak mocno na nim świeci? Koniecznie 
odwiedź Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach i weź udział 
w naszym seansie. Prezentujemy - bez względu na pogodę - m.in. wygląd nocnego nieba 
i niezwykłe zjawiska na nim zachodzące. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc 
ograniczona (40). Konieczna wcześniejsza rejestracja (szczegóły na stronie www.moa.edu.pl). 
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15.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. 11.00-17.00 

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". 

 

16.Gmina Sucha Beskidzka  

Gdzie? 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1 

Godz. 11.00-12.30 

Przyjdź na zamek i posłuchaj legend oraz intrygujących historii!- zwiedzanie z przewodnikiem. 

Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej, popularnie nazywany Małym Wawelem to jeden 

z najpiękniejszych obiektów architektury renesansowej w Małopolsce Zachodniej.  

Więcej informacji: https://www.zameksucha.pl/renesansowy_zamek-105375-0-p105340.html 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest jednak wcześniejsza rezerwacja miejsc - najpóźniej 

do 07.10.2022, do g. 12.00 (tel. + 48 33 874 26 05; e-mail: it@sucha-beskidzka.pl). 

 

17.Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 

Gdzie? Miejsce zbiórki w dniu wydarzenia: hol główny szpitala - pod pomnikiem patrona, Edmunda 

Wojtyły, 32-327 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1a 

Godz. 12.00-15.00 

Zobacz szpital i zapoznaj się z jego wyposażeniem! 

Odetchnij pełną piersią! – odwiedź nasz szpital i sprawdź siłę swoich mięśni oddechowych. 

https://www.zameksucha.pl/renesansowy_zamek-105375-0-p105340.html
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Zobacz placówkę i sprzęt, który na co dzień pomaga leczyć pacjentów w trakcie rehabilitacji 

pocovidowej. Będzie to okazja, by zobaczyć, jak działają i do czego służą takie urządzenia jak: 

cykloergometry, kamizelki wibracyjne czy spirometry, wypróbować je na sobie i potrenować na naszej 

sali gimnastycznej.  

Poddaj się badaniu spirometrii, badaniu siły mięśni oddechowych lub wykonaj test wysiłkowy na 

ergospirometrze.  

Spotkaj się z fizjoterapeutą i wysłuchaj mini prelekcji na temat profilaktyki chorób płuc - jak 

zapobiegać, leczyć i radzić sobie z najczęstszymi objawami. Po spotkaniu będzie możliwość 

indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą. 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 30 os. w podziale na grupy). 

Na wydarzenie wymagana jest rezerwacja - zgłoś chęć udziału dzwoniąc: tel. 32 642 80 90 wew. 58 lub 

pisząc wiadomość: sekretariat@wschp.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 4.10.2022 r. 

 

18.Gmina Biecz  

Gdzie? 38-340 Biecz, Rynek 1 

Godz. 12.00-16.30 

Wybierz się na spacer po Bieczu! 

Godz. 12:00-13:30 spacer po mieście trasą bieckich zabytków z przewodnikiem 

(Muzeum Kromerówka, Kolegiata pw. Bożego ciała w Bieczu, Muzeum Dom z basztą, Rynek w Bieczu, 

turma, szpital św. Ducha, Kościół i Klasztor OO. Franciszkanów, dworzec kolejowy. Zbiórka i start 

zwiedzania przed Muzeum Kromerówka) 

Godz. 13:30-13:50 zwiedzanie dworca kolejowego w Bieczu z przewodnikiem  

Godz. 13:50-14:00 prezentacja trwającej budowy Bieckiego Jarmarku Kultury  

Godz. 14:00-14:30 przejście do Biblioteki Biecz 

Godz. 14:30-15:30 zwiedzanie synagogi Talmud – Tora i jej polichromii oraz wystawy Żydzi Biecza. 

Historia i Zagłada”  

Godz. 15:30-16:30 prezentacja inwestycji zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej (Sala spotkań, 

Biblioteka Biecz). 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. 

19.Gmina Sucha Beskidzka  

Gdzie? Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej-sala widowiskowa, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. 

Mickiewicza 27 

Godz. 12.00-15.30 

Bądź świadkiem przygotowań spektaklu przed premierą! 

Odwiedź Centrum Kultury i Filmu na kilka godzin przed premierą spektaklu. To niepowtarzalna okazja, 

by zobaczyć przygotowania spektaklu "Alicja w krainie czarów" od kulis i szansa na fantastyczną podróż 
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do świata, który zazwyczaj oglądamy tylko z perspektywy widowni. Bądź z nami w pracowniach 

teatralnych, przy montażu scenografii, w czasie charakteryzacji oraz podczas prób na scenie. 

Udział w wydarzeniu ma charakter bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc (tel.: 33 812 

08 88, e-mail: informacja@centrum-kultury.com). 

Więcej informacji na stronie: https://ckifsucha.pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne. 

Godz. 16.00-17.30 

Udaj się na premierę spektaklu „Alicja w krainie czarów”! 

To swoiste połączenie teatru słowa, sztuk ulicznych, muzyki i tańca. Został on przygotowany przez 

"StreetArt", czyli nieformalną grupę młodych ludzi z Suchej Beskidzkiej i najbliższych okolic. Premiera 

spektaklu realizowana przy współpracy z Fundacją TERAZ i Centrum Kultury i Filmu w Suchej 

Beskidzkiej. 

Wstęp wolny, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc (tel.: 33 812 08 88, e-mail: 

informacja@centrum-kultury.com). 

Więcej informacji na stronie: https://ckifsucha.pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne. 

 

20.Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie  

Gdzie? 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4 

Godz. 14.00-14.45 

Odkryj zakamarki teatru!  

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na wyjątkową wycieczkę po nieznanych widzom zakamarkach 

teatru. Opowiemy jak wygląda proces powstawania spektaklu, gdzie i jak tworzy się dekoracja oraz 

rekwizyty. A także: kto szyje te wszystkie piękne kostiumy, kto pomaga aktorom się przebrać, a kto ich 

czesze i maluje, kim jest sufler, inspicjent czy scenograf. 

Wydarzenie ma charakter bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszego zapisu w Biurze Promocji 

i Organizacji Widowni (tel.: 14 688 32 87 lub 784 976 02). 

Godz. 15.00-16.40 

Daj się ponieść magii i obejrzyj "Tajemniczy ogród"! 

To sceniczna adaptacja klasyki literatury dziecięcej. Opowieść o potrzebie miłości, poszukiwaniu 

przyjaźni i uzdrowicielskiej mocy kontaktu z naturą. 

Na hasło "Fundusze Europejskie" bilety na spektakl w cenie 5 zł/os. Liczba biletów jest ograniczona.  

Wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc w Biurze Promocji i Organizacji Widowni (tel.: 14 688 32 87 

lub 784 976 025). 

 

21.Gmina Chełmek 

Gdzie? 32-660 Chełmek, ul. Parkowa 16 
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Godz. 15:00 - 18:30 

Przyjdź na koncert! 

Z okazji Dni Otwarty Funduszy Europejskich w sobotę zbiory biblioteki będą udostępnione dla 

użytkowników także w godzinach popołudniowych. Kawiarnia Cafe Kultura dla swoich gości oferować 

będzie kawę z 50 % rabatem. Kulminacyjnym punktem DOFE będzie koncert zespołu "Retrospekcja-

akustycznie." 

 

22.Teatr KTO  

Gdzie? 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50 

Godz. 16.00-17.30 

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! 

  

23.Gmina Miejska Kraków (w Fort Borek: Biblioteka Polskiej Piosenki) 

Gdzie? 30-437 Kraków, ul. Forteczna 146 

Godz. 18.00-22.00 

Weź udział w Pikniku ! 

 

Biblioteka Polskiej Piosenki zaprasza na Piknik Sąsiedzki do zrewitalizowanego Fortu nr 52 "Borek". To 

świetna propozycja na spędzenie sobotniego południa i wieczoru. To także okazja do poznania efektów 

odnowy cennego krakowskiego zabytku militarnego, który przy wsparciu Funduszy Europejskich stał 

się nowoczesną placówką kulturalną. To właśnie tu swoją siedzibą ma m.in. Ośrodek Kultury Biblioteka 

Polskiej Piosenki. Warto się o tym przekonać podczas Dnia Otwartego Funduszy Europejskich. 

Na uczestników wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek! Nie zabraknie gier i zabaw dla 
dzieci. Finałowym punktem programu będzie potańcówka w rytmach europejskich hitów. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja nie jest wymagana. 

  



24.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%. 

Liczba miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza rezerwacja (tel. 18 472 58 00). 

 

25.Teatr Ludowy  

Gdzie? 31-948 Kraków, Osiedle Teatralne 34 

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) 

mailto:rezerwacja@ludowy.pl

