
Lista wydarzeń i atrakcji podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich 

w Małopolsce 

9 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.  

 

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

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

Uczestnicy otrzymają 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). 
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3. 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%.  

 

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: 

1. 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 
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2. 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 

 

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. 
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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.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: 

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. 

 

7.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 udział w zajęciach- Broń w gablocie i dłoni. Odszukaj wybrane modele broni prezentowane na 

ekspozycji na podstawie zestawu fotografii i ciekawostek przekazanych przez prowadzącego. 

Dodatkową atrakcją będzie omówienie budowy i działania kultowego pistoletu maszynowego Sten 

z wykorzystaniem repliki tej broni. Na zakończenie uczestnicy będą mogli uzupełnić puzzle na tablicy 

Nie jest wymagana rezerwacja, ilość miejsc nie jest ograniczona.  

Godz.10.00-14.00 

Darmowy wstęp na ekspozycję stałą. 

 

8.Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie  

Gdzie? 34-120 Inwałd, ul. Wadowicka 167 
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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. 

 

9.Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego  

Gdzie: 34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 

Godz. 11.00-12.00 

Przyjdź na wykład Ewy Romaniak- kierowniczki projektu inwestycyjnego w Muzeum Tatrzańskim, 

poświęcony remontom trzech ważnych murowanych obiektów: gmachu głównego, Galerii Kobierców 

Wschodnich na Kozińcu oraz willi Opolanka (Muzeum Kornela Makuszyńskiego).  

 

10.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. 

 

11.Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie - Ogród Doświadczeń  

Gdzie? 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. 

 

12.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.  
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W tych dniach zapraszamy m.in. do obejrzenia wystawy malarstwa "Wędrowały i lasy, górami i niebem 

Wojciech Węgrzyński". 

13.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). 

 

14.Opera Krakowska 

Gdzie? 31-512 Kraków, ul. Lubicz 48 
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 29 
 

15.Teatr Ludowy  

Gdzie? 31-948 Kraków, Osiedle Teatralne 34 

Godz. 19.00-20.10 

Zobacz „Wszystko o kobietach”!  

Napisana z matematyczną precyzją - oczywiście przez mężczyznę - sztuka o kobietach. Skonstruowana 

jak misterna układanka z puzzli. Jednak każda z bohaterek bardziej niż babą jest tu człowiekiem. Ich 

losy i powodujące nimi uczucia subtelnie ocierają się o siebie, a one samie przeglądają się w sobie na 

wzajem jak w tysiącu lustrach: matka i córki, siostry, rywalki, najlepsze przyjaciółki, koleżanki 

z przedszkola z lalką Barbie w objęciach oraz żywotne pensjonariuszki Domu Seniora. Wszystkie 

znalazły się w sieci skomplikowanych relacji międzyludzkich. 

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

e-mail: rezerwacja@ludowy.pl). 
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