


Muzeum Niepodległości w nowej odsłonie – odwiedź nas i poznaj lepiej historię walki 
o niepodległość Polski

Muzea i zabytki,
al. Solidarności 62, 00-240, Warszawa

7.10.2022

10:00 - 11:00

Lekcja ,,Był sobie Orzeł”, prowadzenie Magda Bilińska
Jak odróżnić orła od innych ptaków? Dlaczego jest on tak wyjątkowy dla Polaków? Przyjrzymy się 
jego podobiznom na pieczęciach, herbach, ubraniach. Poznamy historie z nim związane – zarówno 
prawdziwe, jak i te bardziej legendarne. Wspólnie poszukamy wizerunków naszego bohatera na 
wystawie i w życiu codziennym.
Wstęp na spotkanie wyłącznie na podstawie zapisów: edukacja@muzn.pl  lub tel. 22 8279643

12:00 - 13:00

Zwiedzanie wystawy ,,Polonia Restituta", prowadzenie Michał Rybak
Podczas zwiedzania wystawy uporządkujemy wiedzę o najważniejszych wydarzeniach i postaciach 
historycznych związanych z okresem I wojny światowej. Poznamy zawiłe ścieżki jakie pokonała Pol-
ska, aby odzyskać niepodległość oraz problemy, z którymi musiała się zmierzyć już jako niezależne 
państwo.
Wstęp na spotkanie wyłącznie na podstawie zapisów: edukacja@muzn.pl  lub tel. 22 8279643

13:00 - 14:00

Wykład ,,Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów", prowadzenie dr Krzysztof Bąkała
Poznamy historię pałacu na podstawie reprodukcji wizerunków dawnych właścicieli, historycznych 
rzutów budynku oraz fotografii wnętrz z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Podczas spo-
tkania dowiemy się o słynnym plafonie Henryka Siemiradzkiego ,,Światło i Ciemność”, który został 
zniszczony podczas II wojny światowej, jak też o rozmiarach zniszczeń pałacu, który był ważnym 
punktem oporu podczas Powstania Warszawskiego.



Weekend w Muzeum

Muzea i zabytki,
plac Generała Józefa Bema 8,  
07-410, Ostrołęka
7-8-9.10.2022

09:00 - 17:00

Zapraszamy do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce!
Misją naszego Muzeum jest  gromadzenie i zachowanie artefaktów przeszłości o wartości nauko-
wej, estetycznej i emocjonalnej.  Pomagamy w aktywnym poznawaniu, kształtowaniu postaw spo-
łecznych, budowaniu tożsamości oraz szacunku dla niepowtarzalnego dziedzictwa kultury lokalnej 
oraz kultury polskiej i światowej. Zbiory Muzeum liczą obecnie ponad 15 tys. muzealiów i 9 tys. 
zgromadzonych w muzealnej bibliotece książek. Tworzono je poprzez zakupy w desach i antykwa-
riatach, na aukcjach, pozyskiwano od osób prywatnych. Część stanowią przekazy od instytucji i dary 
od lokalnej społeczności.
W tym dniu wystawy w budynku muzeum będzie można zwiedzić za symboliczną złotówkę!
Poza zwykłą dla muzeów działalnością wystawienniczą (pięć wystaw stałych i zmieniane co kwartał 
wystawy czasowe) Muzeum Kultury Kurpiowskiej prowadzi również działalność edukacyjną. 
10:00 - 15:00

Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku Sarkofag z 
prochami poległych powstańców, wystawy multimedialne, kolekcję miniaturowej armii oraz skan-
sen artylerii Królestwa Polskiego obejrzeć można odwiedzając Pomnik Mauzoleum.
Pomnik wybudowany został wewnątrz ziemnego fortu carskiego z XIX wieku z okazji setnej roczni-
cy bitwy. Ostrołęckie mauzoleum jest jedynym tego typu obiektem w Polsce, poświęconym po-
ległym w jednej z bitew powstania listopadowego. Przez wiele lat miejsce to było zaniedbane. W 
ostatnim czasie fort i pomnik poddane zostały konserwacji i rewitalizacji. W mauzoleum znajduje 
się sarkofag, w którym spoczęły prochy powstańców. W najniższej kondygnacji budowli zwiedzić 
można nowoczesne, multimedialne wystawy. Dotyczą one bitwy, historii carskiej fortyfikacji oraz 
samego Pomnika Mauzoleum. Na ekspozycji obejrzeć można wizualizację obrazu Karola Malankie-
wicza – uczestnika bitwy – prezentującą ostrołęcką batalię. Oryginał płótna znajduje się w zbiorach 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy placu gen. Józefa Bema. Uwagę zwiedzających zwróci również 
armia miniaturowego wojska, złożona z ołowianych żołnierzyków pochodzących z kolekcji Marka 
Axentowicza.  
Ponadto wewnątrz fortu udostępniony jest skansen artylerii Królestwa Polskiego, zawierający re-
pliki armat i jednorogów według wzoru z 1805 roku, a także kopię wyrzutni Bema.

W tym dniu będzie można zwiedzić Pomnik Mauzoleum za symboliczną złotówkę!



Kolej na zwiedzanie - Jazda na symulatorze

Transport,
Chłopickiego 53, 04-275, Warszawa

7.10.2022

Zapraszamy na „jazdę na symulatorze” czyli nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego 
FLIRT na którym szkolą się maszyniści Kolei Mazowieckich oraz na Zwiedzanie Sekcji Napraw 
i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów.

Tylko podczas DOFE 2022 możecie doświadczyć jak ciekawa i odpowiedzialna jest praca maszynisty
w KM.

Zwiedzanie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów oraz udział w bezpłatnym szko-
leniu na symulatorze jazdy pociągiem odbędzie się w 4 turach:

08:00 - 09:20
09:40 - 11:00
11:20 - 12:40
13:00 - 14:20

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w bezpłatnym szkoleniu na adres 
mailowy;  funduszekm@mazowieckie.com.pl.

Ilość miejsc ograniczona.
Skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w wydarzeniu.
Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na FB oraz Instagramie: 

https://www.instagram.com/koleje_mazowieckie_km/

https://facebook.com/KolejeMazowieckieKM/

https://www.instagram.com/koleje_mazowieckie_km/
https://facebook.com/KolejeMazowieckieKM/


Zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich

Muzea i zabytki, 
Ul. Zamkowa 1, 06-400, Ciechanów

7.10.2022

08:00 - 15:30

Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji muzealnych Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Zamek został zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III. Największy okres 
jego świetności przypadł na czas panowania księcia Janusza I, syna Siemowita, który w latach 
1422-1429 według projektu mistrza Nikolasa, przebudował go na swoją rezydencję. Za panowania 
następnych książąt zamek był ważnym punktem administracji Księstwa Ciechanowskiego, miej-
scem rokowań międzynarodowych oraz twierdzą, w której przechowywano skarbiec książęcy. Był 
przebudowywany i dostosowany do użycia broni palnej. Po śmierci Janusza II w 1495 roku zamek 
zaczął się chylić ku upadkowi, a po włączeniu Mazowsza do Korony w 1526 roku całkowicie stracił 
na swym znaczeniu i powoli popadał w ruinę. Pewne próby remontu zamku prowadziła królowa 
Bona (żona Zygmunta Starego Jagiellończyka). W połowie XVII wieku, w czasie „potopu szwedzkie-
go” zamek został zajęty i spalony przez Szwedów. Po II rozbiorze Polski w 1803 roku Prusacy roze-
brali zabudowania wewnątrz zamku. Pozostawili tylko mury zewnętrzne, których nie byli w stanie 
naruszyć.

Wstęp bezpłatny.



„PROGRAMO, KODO, ROBOTO-MANIA”

Edukacja i rozwój, 
ul. WALECZNYCH 20, 09-400, PŁOCK

7.10.2022

W ramach DOFE 2022 zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku na pokaz zajęć z „PRO-
GRAMO, KODO, ROBOTO-MANIA” realizowanych w ramach projektu „PROGRAMO, KODO, ROBO-
TO – MANIA”.

CZASOWY PLAN ATRAKCJI spotkania:

15 minut - Kodowanie i odkodowywanie ruchu w tańcu z wykorzystaniem piktogramów.

10 minut - Odkodowywanie ukrytego hasła za pomocą szyfru Juliusza Cezara.

15 minut - Układanie graficznego dyktanda na macie do kodowania z wykorzystaniem kubeczków.

25 minut - Zabawa z robotem Super Doc – samodzielne programowanie robota przy użyciu kart su-
gerujących proste rozwiązania logiczne; kodowanie robota, wyznaczanie trasy w celu doprowadze-
nie go do danego punktu na planszy a tym samym zrealizowania misji z uwzględnieniem wydanych 
przez niego wytycznych.

15 minut - Tworzenie programu dla robota tak, aby można było nim sterować za pomocą klawiszy. 
Przejazd robotem po zadanej trasie.

10 minut - Tworzenie programu dla robota tak, aby zagrał zadaną melodię.

10 minut - Tworzenie programu dla robota tak, aby zagrał zadaną melodię oraz świecił światłem i 
zmieniał barwy światła.

15 minut - Tworzenie programu dla robota tak, aby samodzielnie przejechał założoną trasę.

10 minut - Tworzenie programu dla robota tak, aby przejechał daną trasę i zatrzymał się przed 
przeszkodą – wyścigi robotów.

Zapraszamy do udziału. Wstęp bezpłatny.



ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY

Edukacja i rozwój,
 ul. Zygmunta Padlewskiego 2, 09-402, Płock

7.10.2022

„Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i 
Przedsiębiorczości w Płocku”

Podczas  DOFE 2022  zapraszamy do od-
wiedzenia naszego zespołu szkół w Płocku. 
Będziecie mogli przekonać się jak Fundu-
sze Europejskie wpłynęły na zdolności do 
zatrudnienia 340 uczniów Zespołu Szkół 
Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz 
podniesienia potencjału zawodowego 8 
nauczycielek szkoły.

09:00 - 12:00
Zapraszamy na podróże kulinarne ze smakiem.

Podczas podróży kulinarnych ze smakiem zobaczycie proces sporządzania przez uczniów potraw 
z wybranych zakątków świata. Zastosowane zostaną zasady foodpairingu czyli łączenia smaków. 
Uczniowie zaprezentują także zasady platingu czyli dekorowania i prezentacji dań. W/w umiejętno-
ści uczniowie nabywają podczas warsztatów specjalistycznych realizowanych w ramach projektu.

Lokalizacja: warsztaty Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ulica Zygmunta Padlew-
skiego 2, 09-402 Płock, sala 16 A

Liczba miejsc jest ograniczona – wstęp wolny.

Optymalna liczba miejsc: 8

W przypadku znacznego zainteresowania warsztatami Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększe-
nia liczby dostępnych miejsc.

Rezerwacji prosimy dokonywać: w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 
024 365 86 80, lub e-mailem na adres: szkola@zsuip.pl - do 6 października 2022 r.
Jednocześnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy podczas rezerwacji o podanie 
szczególnych potrzeb które umożliwią Państwu udział w warsztatach.

10:00 - 12:00
Zapraszamy na spotkanie - Moja restauracja.

Podczas spotkania zobaczycie jak działa zakupiona w ramach projektu aplikacja Branżowych Symu-
lacji Biznesowych.

Dzięki niej dowiecie się wszystkiego co jest niezbędne do założenia własnej restauracji, zatrudnie-
nia pracowników, wyposażenia w sprzęt, planowaniem menu oraz strategii i analizy rentowności. 
zakładu gastronomicznego.



Lokalizacja: warsztaty Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ulica Zygmunta Padlew-
skiego 2, 09-402 Płock, sala 25B, aula - budynek warsztatów szkolnych.

Optymalna liczba miejsc: 6

Udział bezpłatny.

W przypadku znacznego zainteresowania warsztatami Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększe-
nia liczby dostępnych miejsc.

Rezerwacji prosimy dokonywać: w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 
024 365 86 80, lub e-mailem na adres: szkola@zsuip.pl - do 6 października 2022 r.

Jednocześnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy podczas rezerwacji o podanie 
szczególnych potrzeb które umożliwią Państwu udział w warsztatach.

10:00 - 12:00
Zapraszamy na spotkanie w ramach DOFE 2022 - Wytwarzanie materiałów reklamowych.

Zobaczycie na czym polega wytwarzanie materiałów reklamowych różnymi technikami (scrapbo-
oking, embossing) z wykorzystaniem następujących urządzeń: maszyna do wycinania i wytłaczania, 
ploter tnący, bigownica, laminarka, drukarki zakupionymi w ramach projektu.

Wspólnie z uczniami będziemy: wytwarzać kartki świąteczne i zaproszenia, wykonywać opakowania 
na prezenty, tworzyć z papieru gadżety reklamowe. 

Lokalizacja: budynek główny Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ulica Zygmunta 
Padlewskiego 2, 09-402 Płock, sala 209 (II piętro).

Wstęp wolny.

Optymalna liczba miejsc: 8

W przypadku znacznego zainteresowania warsztatami Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększe-
nia liczby dostępnych miejsc.

Rezerwacji prosimy dokonywać: w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 
024 365 86 80, lub e-mailem na adres: szkola@zsuip.pl - do 6 października 2022 r.

Jednocześnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy podczas rezerwacji o podanie 
szczególnych potrzeb które umożliwią Państwu udział w warsztatach.

10:00 - 12:00
Zapraszamy na spotkanie - Analiza stanu włosów i skóry głowy.

Zaprezentujemy jak dobierać zabiegi i preparaty pielęgnacyjne do włosów.

Regeneracja włosów po lecie. Z uczniami uczestniczącymi w projekcie przeprowadzimy zajęcia 
warsztatowe z zakresu pielęgnacji domowej i gabinetowej włosów z problemami. Będzie możli-
wość przeprowadzenia podstawowego badania skóry głowy i włosów za pomocą mikrokamery 
trychologicznej, a także skorzystania z wybranego zabiegu regenerującego włosy z użyciem profe-



sjonalnych aparatów.

Lokalizacja: warsztaty Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ulica Zygmunta Padlew-
skiego 2, 09-402 Płock, sala 14B.

Udział bezpłatny.

Optymalna liczba miejsc: 6

W przypadku znacznego zainteresowania warsztatami Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększe-
nia liczby dostępnych miejsc.

Rezerwacji prosimy dokonywać: w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 
024 365 86 80, lub e-mailem na adres: szkola@zsuip.pl - do 6 października 2022 r.

Jednocześnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy podczas rezerwacji o podanie 
szczególnych potrzeb które umożliwią Państwu udział w warsztatach.

10:00 - 12:00
Zapraszamy na spotkanie - Zasady żywienia w chorobach cywilizacyjnych – dieta śródziemno-
morska.

Wraz z uczniami uczestniczącymi w projekcie przeprowadzimy dla grupy zajęcia warsztatowe  
z układania diety z zastosowaniem specjalistycznego programu komputerowego zakupionego  
w ramach projektu.

Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły samodzielnie układać swoją dietę zgodnie z jej 
specyfiką oraz określić jej wartości odżywcze.

Lokalizacja: warsztaty Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ulica Zygmunta Padlew-
skiego 2, 09-402 Płock, sala 21B.

Udział bezpłatny.

Optymalna liczba miejsc: 6

W przypadku znacznego zainteresowania warsztatami Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększe-
nia liczby dostępnych miejsc.

Rezerwacji prosimy dokonywać: w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 
024 365 86 80, lub e-mailem na adres: szkola@zsuip.pl - do 6 października 2022 r.

Jednocześnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy podczas rezerwacji o podanie 
szczególnych potrzeb które umożliwią Państwu udział w warsztatach.

10:35 - 12:55
Szkolne Biuro Podróży „Włóczykij” zaprasza do udziału w spotkaniu podczas DOFE 2022  
w Płocku.

Wraz z uczniami uczestniczącymi w projekcie przeprowadzimy dla grupy zajęcia warsztatowe  
z zastosowaniem specjalistycznego programu komputerowego zakupionego w ramach projektu 
pn. Branżowe Symulacje Biznesowe.



Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły samodzielnie założyć wirtualne biuro podróży 
oraz przygotować oferty wyjazdów.

Lokalizacja: budynek główny Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ulica Zygmunta 
Padlewskiego 2, 09-402 Płock, sala 207 (II piętro).

Udział bezpłatny.

Optymalna liczba miejsc: 9

W przypadku znacznego zainteresowania warsztatami Szkoła zastrzega sobie możliwość zwiększe-
nia liczby dostępnych miejsc.

Rezerwacji prosimy dokonywać: w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.30 pod numerem telefonu: 
024 365 86 80, lub e-mailem na adres: szkola@zsuip.pl - do 6 października 2022 r.

Jednocześnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy podczas rezerwacji o podanie 
szczególnych potrzeb które umożliwią Państwu udział w warsztatach.



Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zaprasza na Dzień Otwarty Funduszy Europej-
skich. Z tej okazji 7 października (piątek) w godz. 9.00 – 20.00 miejska jednostka kultury wraz  
z ciechanowskim oddziałem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przygotowała 
ciekawą ofertę dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. 
Poranny panel dyskusyjny skierowany jest do młodzieży licealnej. Porozmawiamy na takie tematy 
jak: zdrowie, ekologia, ochrona środowiska i wielokulturowość. Spotkanie poprowadzi prezydent 
Ciechanowa, Krzysztof Kosiński.

Zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w warsztatach plastycz-
nych, tanecznych oraz dekoracyjno-kreatywnych, posłuchać występów muzycznych, jak również 
zaangażować się w dyskusję związaną z tematyką Unii Europejskiej. 
Seniorzy posłuchają wykładu na temat znaczenia Funduszy Europejskich dla przyszłości Polski i Cie-
chanowa oraz w koncercie muzyki europejskiej. Dzień zwieńczy integracyjne Europejskie Spotkanie 
Seniorów przygotowane przez Klub Seniora STUDIO. 

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich odbędzie się w budynku COEK STUDIO (ul. 17 Stycznia 
56A), który przeszedł m.in. termomodernizację i wymianę instalacji, został ocieplony, dzięki czemu 
stał się bardziej przyjazny dla środowiska. Wymieniona została elewacja, przebudowano schody 
zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniono drzwi. W nowoczesny sprzęt elektroniczny wyposażono 
studio nagrań, zostało ono także odpowiednio wyciszone, co przekłada się na jakość nagrań i możli-
wości bardziej profesjonalnego wykorzystywania studia. Prace objęły galerię, salę baletową, pra-
cownię rozwijania umiejętności manualnych, pomieszczenie, które stało się małą salą widowisko-
wą. Zmodernizowane zostały łazienki. Zamontowano urządzenia zwiększające dostępność obiektu 
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, min. ruchowymi, sensorycznymi, intelektualnymi 
i psychicznymi. Jednym z rozwiązań jest zainstalowane na torze krzywoliniowym krzesło schodowe, 
co umożliwia niepełnosprawnym przemieszczanie się między kondygnacjami. Dzięki stworzeniu sali 
widowiskowej, pojawiła się możliwość organizowania koncertów i przedstawień teatralnych. Jest 
tam mała scena z podestem, kurtyną, oświetleniem i nagłośnieniem. Galeria zyskała profesjonalne 
wyposażenie, systemy wystawiennicze, oświetlenie, które pozwalają na właściwą ekspozycję prac. 
Poprzez zakup koniecznych mebli, remont sali plastycznej z jej zapleczem, poprawiły się warunki,  
w których odbywają się cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia.
Stara kotłownia gazowa w obiekcie została wymieniona na węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, przebudowano instalację c.o., instalację pompy ciepła powietrze/woda, wymie-
niono oświetlenie na energooszczędne typu LED. W konsekwencji wprowadzenia tych rozwiązań 
nastąpiła znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku na poziomie ponad 66 proc. War-
tość zadania to: 2 mln 195 tys. 550 zł.
80 proc. kosztów inwestycji pokryły unijne dofinansowania. Zadanie zrealizowano w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020- Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe. 

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich 2022  
w COEK STUDIO w Ciechanowie.

Warsztaty i szkolenia, 
COEK STUDIO ul. 17 Stycznia 56a, 
06-400 Ciechanów

7.10.2022



Harmonogram: 

8:00-10:00

Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych 

1. Warsztaty plastyczne z symbolami Europejskimi 
2. Lekcja pt. „Z Unią Europejską na Ty”, 
3. Zajęcia muzyczne z piosenkami Europejskimi

10:30 – 12:00

Warsztaty dla dzieci z miejskich przedszkoli:
1. Tworzenie symboli europejskich,
2. Lekcja pt. „Unia Europejska w oczach przedszkolaków”, 3. Warsztaty taneczne – nauka tańca 
Belgijka.

12:00-13:30

Warsztaty dla szkół średnich:
1. Wykład pt. „Generacja Z w Świecie Funduszy Europejskich”
2. Quiz wiedzy dot. Unii Europejskiej
3. Warsztaty muzykalno-plastyczne

16:00 - 20:00

Spotkanie dla osób dorosłych
1. Wykład pt. „Znaczenie funduszy Unii Europejskiej dla Polski i Ciechanowa”
2. Europejskie Spotkanie Seniorów – integracja oraz spotkanie taneczne.

Udział bezpłatny.
Zapraszamy.



08:00 - 14:40

Gratka dla miłośników taboru i kolei! Zapraszamy do zwiedzenia Sekcji Napraw i Eksploatacji Tabo-
ru Kolei Mazowieckich na Grochowie.

Chętni będą mogli przeszkolić się na symulatorze jazdy pociągiem.

Zwiedzanie odbędzie się w IV turach:

08:00 - 09:20
09:40 - 11:00
11:20 - 12:40
13:00 - 14:20

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy: funduszekm@mazowieckie.com.pl.

Ilość miejsc ograniczona.

Skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w wydarzeniu.

Zapraszamy.

Kolej na zwiedzanie

Transport, 
ul. Chłopickiego 53, 04-275, Warszawa

7 – 8.10.2022



Zapraszamy do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu!

Kultura i sztuka, 
ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600, Radom

7-8-9.10.2022

12:00 - 18:00

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do Mazowieckiego Centrum Sztuki 
Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

Za symboliczną złotówkę będziecie mogli zwiedzić nowe ekspozycje w Elektrowni

wystawę Ewy Banaszczyk „M”
M to miasto, muzyka, moc, macierzyństwo, to malarstwo i miłość, menstruacja, melancholia, ma-
rzenia, meduza wyrzucana na brzeg morza, to milczenie, matka, monotonia lub zbyt długi mo-
nolog. W swoim najnowszym cyklu obrazów Ewa Banaszczyk z uderzającym realizmem i brutalną 
ekspresją maluje przedmioty towarzyszące nam w codziennym życiu – fragmenty ubrań, ukochane-
go płaszcza, bielizny.

oraz

wystawę Longina Pinkowskiego „Malarstwo”
Wystawa Longina Pinkowskiego przygotowana przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia w Radomiu dokumentuje wieloletnią twórczość artysty i jest kolejnym elementem 
projektu przypominającego i podkreślającego znaczenie radomskiej Grupy M-5 w lokalnym oraz 
ogólnopolskim ruchu plastycznym.

 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jest instytucją kultury, która 
została powołana do życia w 2005 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Inicjatorem 
powstania placówki był reżyser Andrzej Wajda. Instytucja mieści się w budynku dawnej elektrowni 
węglowej, który w latach 2010–2014 przeszedł gruntowną przebudowę, dzięki funduszom Unii Eu-
ropejskiej i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Placówka gromadzi własną kolekcję sztuki 
współczesnej, która obecnie jest jedną z najciekawszych w kraju.

Zapraszamy!



Projektowanie stref ochronnych lokalnych ujęć wody z wykorzystaniem drukarki 3D.

Edukacja i rozwój, 
ul. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4, 09-400, PŁOCK

7.10.2022

10:40 - 12:15

Podczas DOFE 2022 zapraszamy na zajęcia „Projektowanie stref ochronnych lokalnych ujęć 
wody z wykorzystaniem drukarki 3D” do Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.

Zajęcia organizowane są w formie zajęć otwartych. Na sali komputerowej oprócz uczniów zarezer-
wowaliśmy miejsca dla zainteresowanych i obserwujących. Ze względów praktycznych w pracowni 
komputerowej nie powinno być więcej niż 15 osób.

Scenariusz lekcji opracowany został  na potrzeby konkursu pn. Pokaż swój projekt i jest swoistym 
zapisem przebiegu kształcenia uczniów. Lekcja p.t.  „Projektowanie stref ochronnych lokalnych 
ujęć wody z wykorzystaniem drukarki 3D” ma za zadanie:

- wyjaśniać zasady eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych;
- rozpoznawać źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
- odczytywać z dokumentacji projektowych dane o sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych;
- dobierać pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem;
- wspierać członków zespołu w realizacji zadań;
- projektować zadania dotyczące ochrony wód.

Zapraszamy. Wstęp wolny.



Historia w sercu Puszczy Kampinoskiej

Muzea i zabytki, 
Droga Palmirska 1, 05-152, Palmiry

7.10.2022

Podczas DOFE 2022 zapraszamy do Muzeum - Miejsca  
Pamięci Palmiry, upamiętniającego ofiary masowych 
egzekucji przeprowadzonych przez Niemców w czasie 
II wojny światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej. 
Ekspozycja znajdująca się wewnątrz budynku Muzeum 

składa się fotografii, dokumentów i pamiątek związanych z ofiarami hitlerowskich egzekucji. Jej 
głównym założeniem jest upamiętnienie tragicznych wydarzeń rozgrywających się w Palmirach i 
w Puszczy Kampinoskiej w latach 1939 – 1943, a także powojennych ekshumacji ofiar egzekucji. 
Wystawa stała poświęcona jest także wydarzeniom, jakie rozgrywały się na tym obszarze w czasie II 
wojny światowej.
Scenerię dla ekspozycji stanowi surowa, modernistyczna bryła budynku projektu Szczepana Wroń-
skiego. Nietypowe rozwiązanie architektoniczne – umieszczenie w czterech szklanych tubusach 
rosnących brzóz, które upamiętniają miejsca egzekucji – pomaga odczuć klimat miejsca. Widoczny 
przez szklaną ścianę cmentarz i fragmenty otoczenia Muzeum stanowią integralny element ekspo-
zycji. 
W centralnych częściach wystawy zatytułowanych: „Egzekucje 1939–1943. Palmiry–Puszcza Kam-
pinoska” oraz „Ekshumacje-cmentarz w Palmirach 1945–1948” autorzy wystawy przedstawiają 
wykazy nazwisk osób pomordowanych i spoczywających na cmentarzu oraz spisy egzekucji z data-
mi dziennymi i liczbami ofiar.
Ważną pozycję w tej części stanowią: biogramy wybranych ofiar, fotografie, pamiątki związane z 
ich życiem prywatnym, społecznym i zawodowym przekazane przez najbliższych, niemieckie za-
świadczenia o śmierci więźniów oraz fotokopie podziemnej prasy (Biuletyn Informacyjny 1940, 
1941) z informacjami o egzekucjach. W kilkudziesięciu gablotach (każda z oddzielnym światłem, co 
ma stanowić nawiązanie do światła znicza nagrobnego) zostały umieszczone przedmioty z ekshu-
macji, które pozwoliły na identyfikację ofiar, korespondencja rodzin poszukujących bliskich, pisma i 
protokoły PCK.
Palmiry są symbolem -  miejscem pamięci narodowej, które każdy powinien odwiedzić. 
Zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem połączone ze spacerem wzdłuż 
cmentarza do miejsc straceń oraz projekcje filmowe.
Program wydarzeń przedstawia się następująco:
7 października
godz. 11:00 –  12:30 – oprowadzanie po wystawie połączone ze spacerem wzdłuż cmentarza do 
miejsc straceń
godz. 13:00  – 13:15 – pokaz filmu dokumentalnego „Rzeczpospolita Kampinoska”
8 października
godz. 11:00 –  12:30 – oprowadzanie po wystawie połączone ze spacerem wzdłuż cmentarza do 
miejsc straceń
godz. 13:00 –  13:17 – pokaz filmu dokumentalnego „Miasto Pamięci. Niemiecki terror w Warsza-
wie”
9 października
godz. 12:00  – 12:15 – pokaz filmu dokumentalnego „Rzeczpospolita Kampinoska”
godz. 13:00 –  14:30 – oprowadzanie po wystawie połączone ze spacerem wzdłuż cmentarza do 
miejsc straceń

Wstęp bezpłatny.
Zapraszamy



Magiczny dywan interaktywny

Edukacja i rozwój,
ul. Janusza Korczaka 10, 09-400, Płock

7.10.2022

13:40 - 14:25

W ramach DOFE 2022 zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego 
w Płocku na pokaz zajęć z wykorzystaniem magicznego dywanu interaktywnego w ramach projek-
tu „Z podstawówką w świat”.

Magiczny Dywan jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje 
podłogi interaktywnej, stanowiąc pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw rucho-
wych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkol-
nym i przedszkolnym, oraz rehabilitacji osób dorosłych i starszych.

Do obsługi Magicznego Dywanu potrzeba niewiele, wystarczą pilot oraz ruchy rąk lub nóg. Interak-
tywny dywan wraz z pakietem dedykowanych aplikacji przeznaczony jest do użytku w różnych śro-
dowiskach m.in.: żłobki i przedszkola, szkoły podstawowe, ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne.  

Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, ul. Janusza Korcza-
ka 10, 09-408 Płock.

Wstęp bezpłatny. 

Zapraszamy.



Z książką na Cytadeli

Muzea i zabytki, 
ul. Skazańców 25, 01-532, Warszawa

7-8-9.10.2022

7.10.2022

14:00 - 15:30

Zapraszamy na kuratorskie zwiedzanie wystawy stałej Muzeum X Pawilonu. 
 
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii pol-
skiej z epoki zaborów. Zlokalizowane jest na terenie twierdzy zbudowanej w latach 1832-1836, na 
wzgórzu żoliborskim, z rozkazu cara Mikołaja I, po stłumieniu powstania listopadowego.

Według szacunkowych danych, przez Cytadelę, w której urzędowała komisja śledcza i ferujący 
wyroki sąd wojenny, przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodo-
we i przemiany społeczne. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak 
Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, 
Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński i wielu innych.

Zorganizowana w zrekonstruowanych wnętrzach więziennych ukazuje na tle dziejów obiektu hi-
storię zmagań Polaków o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce zaborów poprzez 
przedstawienie sylwetek więzionych tu osób oraz wydarzeń i organizacji, w których działali, po-
czynając od spisków niepodległościowych z lat 1830-tych aż do odzyskania niepodległości w 1918 
r. Składają się na nią akta carskich władz represyjnych: dokumenty więzienne, śledcze i sądowe, 
prasa i druki ulotne poszczególnych organizacji, fotografie czołowych więźniów, pozostałe po nich 
pamiątki osobiste, realia i dzieła sztuki oraz cele imienne wielu więzionych tu wybitnych Polaków. 
X Pawilon jako miejsce, w którym rozstrzygały się losy wielu późniejszych katorżników i zesłańców, 
eksponuje również martyrologię Polaków na Syberii w epoce zaborów, ukazaną m.in. w kolekcji 
prac malarza – sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, także więźnia X Pawilonu. Zwiedzający obej-
rzeć mogą zachowane cele więzienne, salę przesłuchań; wyjątkową częścią ekspozycji jest wystawa 
malarstwa więźnia – Sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego.

Wstęp podczas DOFE jest bezpłatny dla wszystkich.



8.10.2022

10:00 - 16:00
Zapraszamy na kiermasz książek i czasopism wydawnictw współpracujących z Muzeum Niepodle-
głości.

Podczas kiermaszu będziecie mogli nabyć pozycje z zakresu historii, polityki i socjologii.

13:00 - 14:00

„Godzina z Benedyktem Dybowskim” - pokaz filmu kręconego w Muzeum X Pawilonu „Dybowski 
1863” oraz dyskusja o filmie i postaci Benedykta Dybowskiego (reż. Maciej Pawlicki).
„Dybowski 1863” to 20 minutowy film fabularny oparty na pamiętnikach Benedykta Dybowskiego. 
Opowiada o jego działalności jako delegata Rządu Narodowego, któremu - wobec fali rosyjskich 
aresztowań - powierzono zniszczenie najważniejszych dokumentów powstańczego rządu.

14:30 - 16:00

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum oraz kuratorskie zwiedzanie wystawy stałej Muzeum X Pawi-
lonu- “Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”.

Wstęp podczas DOFE jest bezpłatny dla wszystkich.

9.10.2022

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum oraz kuratorskie zwiedzanie wystawy stałej Muzeum X Pawi-
lonu - “Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” w następujących turach:

12:00 - 13:30
14:30 - 16:00

Wstęp podczas DOFE jest bezpłatny dla wszystkich.



Nowoczesne pracownie zawodu

Edukacja i rozwój, 
ul. Sienkiewicza 33, 06-400, Ciechanów

7-8.10.2022

7.10.2022

15:00 - 18:00

Zapraszamy do odwiedzenia Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie. W ramach zrealizowa-
nego projektu pt. Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego szkoła pozyskała specjalistyczny 
sprzęt, a jej słuchacze mogli zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe.

Zapraszamy na prezentację sprzętu i pokaz umiejętności wykorzystywanych przez słuchaczki kie-
runku technik usług kosmetycznych w korekcie tatuażu, usuwaniu makijażu permanentnego, plam 
starczych i przebarwień, laserowego usuwania nadmiernego owłosienia. Uzyskanie ich było możli-
we w ramach projektu dotyczacego „Zaawansowania technologii kosmetycznych w rozwiązywaniu 
problemów skóry” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Udział bezpłatny.

8.10.2022

10:00 - 13:00

W drugim dniu Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy na prezentację sprzętu i pokaz 
umiejętności słuchaczek kierunku higienistka stomatologiczna w zakresie wykorzystania: lasera 
biostymulacyjnego, sondy periodontologicznej typu PA-ON, lampy wybielającej, piaskarko-skalera 
LM ProPower CombiLED, vectora Paro Pro. Wszystko to udało się nam uzyskać w ramach projektu 
pt. „Leczenie chorób przyzębia za pomocą nowoczesnej technologii ultradźwiękowej Vector”.

Udział bezpłatny.



Zapraszamy na zajęcia przyrodnicze

Edukacja i rozwój, 
ul. Brzozowa 3, 09-400, PŁOCK

7.10.2022

16:00 - 16:45

Zapraszamy na DOFE 2002 do Szkoły Podstawowej nr 12  im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w 
Płocku na pokaz zajęć badawczych i laboratoryjnych realizowanych przez nasza szkołe w ramach 
projektu „Z podstawówką w Świat”.

Program spotkania

Część pierwsza: Prezentacja multimedialna - znaczenie wody w przyrodzie; życie w kropli wody - 
obserwacje mikroskopowe fitoplanktonu i zooplanktonu.

Część druga: Właściwości fizyczne i chemiczne wody; badanie rozpuszczalności substancji w wo-
dzie. Sporządzanie roztworów wodnych i zawiesin.

Część trzecia: Ekologia zbiorników wodnych; badanie czystości wód; gra dydaktyczna „Młody hy-
drolog”.
 
Warsztaty przyrodnicze odbywają się w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku w pracowni biologicz-
nej nr 7.

Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne zakupione w ra-
mach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich.

W programie zajęć m.in. obserwacje mikroskopowe, ćwiczenia laboratoryjne i gry dydaktyczne.

Chcesz  dowiedzieć się więcej o realizowanym programie dydaktycznym w naszej szkole? 

Wstęp wolny.

Zapraszamy. 



Zwiedzanie Centrum Zarządzania 
Parkingami i parkingów P+R

Transport, ul. GROCHOWSKA 316/320
03-839, WARSZAWA

8.10.2022

Podczas DOFE 2022 zapraszamy do Centrum Zarządzania Parkingami i parkingów P+R  przy ul. 
Grochowskiej w Warszawie.

Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się pracy dyspozytora i zaobserwować szybkość reakcji na po-
jawiające się problemy oraz jak wygląda zdalne zarządzanie parkingami np. wydawanie komend 
głosowych/komunikatów, liczenie pojazdów przy użyciu Systemu Informacji Parkingowej, zdalne 
anulowanie opłaty za parking, kontrola czujników zalania pomieszczenia na Al. Krakowskiej, zdalne 
pomiary temperatur i sterowanie oświetleniem na obiektach.
W ramach zwiedzania parkingów P+R Metro Młociny III i P+R Żerań pokazane zostaną standardy 
parkingów płaskich dofinansowanych ze środków UE w tym: SPO, panele fotowoltaiczne na wiacie 
rowerowej, ładowarkę do samochodów i osobno stanowisko do ładowania roweru elektrycznego, 
magazyn energii w wersji mini oraz oświetlenie LED.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają od nas Państwo szczegółowe informacje o miejscu spotkania.

Zwiedzanie odbędzie się w trzech turach:

1. 10:00 - 11:30

2. 13:00 - 14:30

3. 16:00 - 17:30

Serdecznie zapraszamy!



Viofor w kompleksowej rehabilitacji  
pocovidowej

Zdrowie, Aleja Marii Dąbrowskiej 45,  
05-806, Komorów

8-9.10.2022

10:00 - 16:00

Viofor w kompleksowej rehabilitacji pocowidowej -  prezentacja zabiegów i możliwość bezpłatnego 
skorzystania z zabiegów.
Magnetostymulacja Viofor w terapii wspomagającej leczenie powikłań po COVID-19 może być po-
wodem poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, w tym: zawału, zatoru oraz niewydolności ser-
ca. Stosowanie zabiegów magnatostymulacji Viofor JPS System zmniejsza konsekwencje powikłań 
kardiologicznych takich jak powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych poprzez korzystny 
wpływ na krążenie obwodowe i mikrokrążenie oraz lepsze wykorzystanie tlenu, wskutek zwiększo-
nego wychwytu tlenu przez hemoglobinę. Jest szczególnie polecana u osób z wcześniej istniejącymi 
czynnikami ryzyka i chorobami współistniejącymi. 
Podczas  DOFE 2022  zapraszamy do zapoznaia się z różnorodnymi  formami zabiegów polem ma-
gnetycznym i energią światła (dużych i małych powierzchni ciała) z użyciem stanowisk stacjonarnych 
oraz zestawów przenośnych we wspomaganiu leczenia, w powikłaniach i intensywnej regeneracji.

Czekamy na odwiedzających w siedzibie firmy Med & Life w Komorowie Aleja Marii Dąbrowskiej 45.

Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: (0-22) 759-15-15.

Udział w ramach DOFE 2022 dla odwiedzających Med&Life bezpłatny.

Zapraszamy!



Szachy w Austerii
Imprezy rodzinne, Kultura i sztuka, Muzea i zabytki

Aleja Krakowska 1, 05-090, Raszyn

8.10.2022

10:00 - 16:00

Podczas DOFE zapraszamy na KRÓLEWSKIE SZACHY W AUSTERII.

Program:

10.00 - Oficjalne otwarcie turnieju szachowego

10.15 - Otwarty turniej szachowy dla mieszkańców Gminy Raszyn

13.30 - Wręczenie nagród 

14.00 - Symultana szachowa

16.00 - Zakończenie spotkania

Wstęp i udział w turnieju jest bezpłatny. 

Austeria, znajdująca się przy Al. Krakowskiej 1, jest filią Centrum Kultury Raszyn.

W budynku można zapoznać się z eksponatami związanymi z Bitwą pod Raszynem i czasami Księ-
stwa Warszawskiego. Klimat Austerii jest wyjątkowy i budzi podziw odwiedzających. Wystrój sta-
nowią kopie obrazów związanych z Bitwą pod Raszynem – autorstwa Januarego Suchodolskiego 
czy Wojciecha Kossaka. W budynku można podziwiać weduty Canaletta. Można również znaleźć 
elementy związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz okresem dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Na uwagę zasługują karykatury Józefa Piłsudskiego autorstwa Zdzisława Czermań-
skiego czy kopia obrazu Jerzego Kossaka – „Cud nad Wisłą”.

Centrum Kultury Raszyn organizuje w Austerii liczne wydarzenia kulturalne, historyczne i społecz-
ne, m.in. cykl „Chopin w Austerii”, „Raszyński Salon Muzyczny”, „Wieczory czwartkowe”, Zabawy 
przyjemne i pożyteczne”. W zabytkowym budynku odbywają się również spotkania lokalnej spo-
łeczności, wykłady, prezentacje. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych 
przez Centrum Kultury Raszyn.

W Austerii znajduje się również przepiękna Sala Balowa, stanowiącą filię Urzędu Stanu Cywilnego, 
gdzie odbywają się śluby.

ZAPRASZAMY

Wstęp bezpłatny.



„Jesień w opinogórskim parku”

Edukacja i rozwój, Kultura i sztuka,  
Muzea i zabytki
 ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406,  
Opinogóra Górna

9.10.2022

10:00 - 18:00

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas DOFE 2022.

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat  do bezpłatnego udziału w grze terenowej „Jesień w opinogór-
skim parku”. Będzie to świetna okazja do poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz 
kulturowo-historycznych miejsca. 

Młodzież powyżej 12 roku życia zapraszamy do zwiedzania za symboliczną „złotówkę” wystawy 
stałej prezentowanej w neogotyckim zameczku, a przybliżającej życie i twórczość jednego z naj-
ważniejszych polskich romantyków – Zygmunta Krasińskiego.  

Muzeum Romantyzmu zlokalizowane jest na terenie 22-hektarowego parku  krajobrazowego  
w stylu angielskim w którym znajdują się obiekty historyczne:, neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., 
mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu, neogotycki budynek Oficyny 
Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe, Dwór  z wystawą „Malarstwo i rzeźba  
w epoce romantyzmu”. Zapraszamy do odwiedzenia powozowni z ekspozycjami „ Pojazdy Konne 
oraz Europejskie Tradycje Polowań Konnych”oraz zabudowań folwarcznych z zapleczem edukacyj-
nym, stajnią i ptaszarnią. W oranżerii  odbywają się koncerty i pokazy multimedialne. 

Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnie-
niem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora „Nie-Boskiej Komedii”, 1835) 
i poety, którego obszerna korespondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej 
epistolografii romantycznej.

W muzeum gromadzone są też pamiątki epoki napoleońskiej. Tradycyjnie temat ten zajmował 
poczesne miejsce w siedzibach opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, 
Wincentego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej. 

Odwiedź nas podczas DOFE 2022.



Pawiak i Szucha - poznajmy historię miejsc...

Edukacja i rozwój, Muzea i zabytki
Ul. Dzielna 24/26, 00-162, Warszawa

9.10.2022

11:00 - 12:15
Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak.

To szczególne miejsce na mapie Warszawy upamiętnia stare więzienie działające w tym miejscu w 
latach 1835-1944. W jego murach byli osadzani polscy patrioci walczący z rosyjskim zaborcą, po 
1918 roku więźniowie polityczni – głównie komuniści, a w czasie II wojny światowej osoby zatrzy-
mane w łapankach, często kobiety i dzieci, ale też członkowie ruchu oporu. Położone w ścisłym 
centrum miasta więzienie było świadkiem masowych zbrodni, które wstrząsnęły okupowaną War-
szawą. Szacuje się, że przez Pawiak przeszło ok. 100 tys. więźniów, z czego blisko 37 tys. rozstrzela-
no, a ok. 60 tys. wysłano do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty.

21 sierpnia 1944 roku Niemcy wysadzili w powietrze niemal cały kompleks więzienny.
Dziś budynek muzeum znajduje się w ocalałych kazamatach VII i VIII oddziału więzienia. Na ekspo-
zycję składają się m.in.: korytarz więzienny oddziału VII oraz 5 cel, w tym kwarantanny i śmierci, któ-
re odtworzono według zachowanych rysunków, opisów i relacji więźniów. Na wystawie zobaczysz 
też oryginalne elementy wyposażenia, wiersze, pamiętniki, grypsy, kalendarze, a także najróżniej-
sze drobne przedmioty wykonane przez uwięzionych.

Pomnik drzewa pawiackiego – to wykonana z brązu kopia słynnego wiązu, na którym rodziny ofiar 
umieszczały tabliczki epitafijne. Oprócz fragmentu bramy, drzewo było jedynym ocalałym po woj-
nie świadectwem istnienia więzienia.

11:00 - 11:45
Zwiedzanie z przewodnikiem Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha.

Aleja Szucha 25 – w latach okupacji niemieckiej 1939−1945 siedziba Urzędu Komendanta Policji 
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego, w jej podziemiach mieścił się 
areszt śledczy gestapo – miejsce kaźni tysięcy Polaków, Żydów i przedstawicieli innych narodowo-
ści.

14:00 - 15:15
Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak.

14:00 - 14:45
Zwiedzanie z przewodnikiem Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha.

Wstęp bezpłatny na wszystkie wydarzenia podczas DOFE 2022.



Pozyskaj Fundusze Europejskie  
na rozwój Twojej firmy.

Edukacja i rozwój, 
ul. Nowogrodzka 50 p.110, 00-695, Warszawa

7.10.2022

08:00 - 18:00
Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich  
w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w województwie mazowieckim!

Odwiedź Nas w piątek 7 października w naszym oddziale w Warszawie i uzyskaj kompleksowe, bez-
płatne i niezobowiązujące informacje na temat możliwości pozyskania zwrotnych środków europej-
skich na rozwój i inwestycje w Twojej firmie!

Nasi doradcy bezpłatnie pomogą przy wypełnianiu wniosku oraz kompleksowo przedstawią Ci pro-
jekt Małej Pożyczki, w ramach której możesz ubiegać się o kwotę od 10 tys. do 250 tys. zł.

Pamiętaj! 
U nas nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat i prowizji! 

Czekamy na Ciebie w godzinach 8:00-18:00, ul. Nowogrodzka 50 p. 110.

Skorzystaj z Funduszy Europejskich i przekonaj się, że warto!

Zapraszamy.



Wielka pasja z małej iskry

Edukacja i rozwój
Ul. Płocka 39, 09-100, Płońsk

7-8-9.10.2022

7.10.2022

08:00 - 15:05
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych w zajęciach, które zaplanowaliśmy dla Was w Płońsku pod-
czas DOFE 2022.

Zapraszamy do udziału  w prelekcji na temat wykorzystania Funduszy Europejskich w Płońsku, a 
także o programach unijnych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1. Czekają na Was również 
klasowe konkursy z wiedzy o UE (kl. 1-3 zajęcia będą realizowane w trakcie edukacji społecznej; kl. 
4-8 zajęcia będą realizowane podczas godziny wychowawczej);
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku na zajęcia kreatywne, matematyczno-fizyczne 
i z języka angielskiego w klasach 4-8, podczas których skorzystamy z pomocy dydaktycznych pozy-
skanych w ramach projektów edukacyjnych;
W Szkole Podstawowej nr 3 będziecie mogli: zobaczyć wystawę pomocy dydaktycznych pozyska-
nych dzięki Funduszom Europejskim, obejrzeć film dotyczący projektów unijnych i efektów ich 
wdrażania oraz wziąć udział w zajęciach otwartych w pracowniach terapii Snoezellen i Biofeedback;
W Szkole Podstawowej nr 4 zapraszamy do posłuchania audycji szkolnego radiowęzła na temat 
efektów Funduszy Europejskich w naszej szkole. Czeka na Was także prezentacja multimedialna i 
możliwość wzięcia udziału w otwartej lekcji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych pozyskanych 
dzięki udziałowi szkoły w projektach unijnych.
Czekamy na was w Płońsku. 

Wstęp bezpłatny.



8.10.2022

08:00 - 15:05
W drugim dniu DOFE zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie odbędą się:

Prelekcja na temat wykorzystania Funduszy Europejskich w Płońsku i o programach unijnych reali-
zowanych w SP nr 1. Czekają na was klasowe konkursy wiedzy o UE (kl. 1-3 zajęcia będą realizowa-
ne w trakcie edukacji społecznej; kl. 4-8 zajęcia będą realizowane podczas godziny wychowawczej)
Rozgrywki klasowe ,,Nauka przez zabawę’’ z wykorzystaniem gier edukacyjnych oraz planszowych 
zakupionych ze środków europejskich. 

Wstęp bezpłatny.

9.10.2022

08:00 - 15:05
W ostatnim dniu DOFE przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji i spotkań. 

W niedzielę w dalszym ciągu zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 na prelekcję o Funduszach 
Europejskich i programach unijnych, a także na klasowe konkursy z wiedzy o Unii Europejskiej. 

Dodatkowo będziecie mogli zapoznać się z: 
- konkursem plastycznym dla uczniów ,,Inwestycje unijne zmieniają moją okolicę”. Publikacja prac 
konkursowych odbędzie się 9 września 2022 r. na Facebooku i stronie internetowej; 
- rozgrywkami klasowymi ,,Nauka przez zabawę’’ z wykorzystaniem gier edukacyjnych oraz planszo-
wych - zakupionych ze środków europejskich.
Zapraszamy. 

Wstęp bezpłatny.



www.dniotwarte.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu


