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Świat utracony w Muzeum Żydów Mazowieckich 
(18.09.21) 
Kwiatka 7, Płock 09-400 

12:00 - 13:30 
Muzeum Żydów Mazowieckich mieści się w zabytkowej 
bożnicy, w dawnej żydowskiej dzielnicy Płocka. 
Prezentuje historię żydowskiego osadnictwa na 
ziemiach mazowieckich. 
 
W tym dniu wraz z p.o. kierownika muzeum Rafałem 
Kowalskim zwiedzić będzie można bożnicę oraz 
prezentowaną tam wystawę czasową "Świat utracony. 
Fotografie Żydów polskich". 

 
Wystawa z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie prezentuje 
życie Polek i Polaków pochodzenia żydowskiego przed wybuchem II wojny światowej. Podzielona jest 
na trzy działy: „Życie codzienne i praca”, „Wiara i życie”, „Kultura i nauka”. 
Na fotografiach znajdziemy znanych pisarzy i mniej znane szwaczki; ludzi modlących się, robiących 
zakupy na targu, szczęśliwie spędzających czas na plaży; dzieci, osoby w kwiecie wieku, staruszki 
o szlachetnych wyrazach twarzy.  Wstęp do muzeum bezpłatny. Zapraszamy! 
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Tajemnice Więzienia Pawiak ( 18.09.21) 
Ul. Dzielna 24/26, 01-008 Warszawa 
 

11:00 - 13:00 
Spacer śladami dawnego więzienia Pawiak w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 
 

 
Pawiak rozpoczął swoją działalność już w lipcu 1835 roku, najpierw jako więzienie kryminalne, zaś od 
wybuchu Powstania Styczniowego stał się więzieniem politycznym. Szczególnie złą sławą okrył się 

w okresie okupacji, stając się największym i najokrutniejszym więzieniem na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego Niemcy ewakuowali Pawiak, zaś 

cały kompleks więzienny, wszystkie zabudowania zostały wysadzone w powietrze. Niewiele 
zachowało się śladów dawnego więzienia. Obecne upamiętnienie to ok 50 procent terenu dawnego 

więzienia i symboliczne oznaczenia niektórych miejsc i wydarzeń.  Wstęp bezpłatny! 
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Spacer z dreszczykiem/Potworki i stworki (18.09.21) 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

10:00 - 18:00 
 

 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przygotowało grę terenową "Spacer z dreszczykiem" dla dzieci 
w wieku 7-14 lat. Wyprawa zaczyna się u podstawy wieży zameczku. Podążajcie zgodnie ze 
wskazówkami zamieszczonymi w tekście uzupełniając jednocześnie łamigłówki, co umożliwi Wam 
rozwiązanie hasła. Po emocjonującym spacerze w parku, zapraszamy do skorzystania z internetowych 
warsztatów. ”Potworki i stworki” czasem pojawiają się w naszych snach 😱😱 😲😲  
Na przygotowanych warsztatach pokażemy, że Duszki mogą być przyjazne 👻👻👻👻👻👻 Wstęp bezpłatny! 
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Odjazdowe zwiedzanie z KM (17.09.21) 
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 
Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa 

 

09:40 - 14:20 
Zapraszamy na zwiedzanie Sekcji Napraw i Eksploatacji 
Taboru Warszawa Grochów. Zwiedzanie odbędzie się 
w trzech turach: 
9:40 - 11:00  - I tura 
11:20 - 12:40 - II tura 
13:00 - 14:20 - III tura 

 
Zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy 
k.nastaga@mazowieckie.com.pl. Liczba miejsc ograniczona. Skontaktujemy się z osobami 
zakwalifikowanymi do udziału w wydarzeniu. 
Zapraszamy także do obserwowania naszego profilu na facebooku oraz instagramie. W tym dniu 
zostanie opublikowany konkurs z nagrodami dotyczący wykorzystania środków UE przez Koleje 
Mazowieckie. 
Zapraszamy do udziału! 
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Odjazdowe zwiedzanie z KM  
- Jazda na symulatorze (17.09.21) 
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 
Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa 

09:40 - 14:20 
Zapraszamy do zwiedzania pojazdów zakupionych w ramach Funduszy 
Europejskich wraz z udziałem w szkoleniu na symulatorze jazdy 
pociągiem. To wszystko odbędzie się na terenie Sekcji Napraw 
i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów. 
Szkolenie odbędzie się w trzech turach: 
9:40 – 11:00 – I tura 
11:20 – 12:40 – II tura 
13:00 – 14:20 - III tura 
 

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy 
k.nastaga@mazowieckie.com.pl. Liczba miejsc ograniczona. Skontaktujemy się z osobami 
zakwalifikowanymi do udziału w wydarzeniu. 
Zapraszamy także do obserwowania naszego profilu na facebooku oraz instagramie. W tym dniu 
opublikowany zostanie konkurs z nagrodami dotyczący wykorzystania środków UE przez Koleje 
Mazowieckie. 
Zapraszamy do udziału! 
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Dąbrowa wczoraj i dziś (17-18-19.09.21) 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach 
Dąbrowa 133, 08-109 Dąbrowa 

17.09.21 | 10:00 - 16:00 
Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, 
w którym zgromadziliśmy przedmioty związane z kulturą ziemiańską. 
Odwiedzając nasze muzeum przeniesiecie się Państwo w klimat dworu 
z przełomu XIX i XX wieku. 
Piątek jest dniem bezpłatnego wejścia do Muzeum Ziemiaństwa. 
O pełnych godzinach zegarowych zapraszamy na zwiedzanie 
z przewodnikiem (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00). 

18.09.21 | 08:30 - 16:50 
Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, w którym zgromadziliśmy 
przedmioty związane z kulturą ziemiańską. Odwiedzając nasze muzeum przeniesiecie się Państwo 
w klimat dworu z przełomu XIX i XX wieku. 
Wstęp do muzeum za zakupieniem biletu ulgowego w cenie 4 złotych. 
W tym dniu oferujemy także bezpłatne kursy do/z Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z/do Siedlec 
i Łosic. 
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Z Siedlec kursy o godzinie 8.30, 11.30, 15.00 (Centrum Przesiadkowe w Siedlcach 01, Stanowisko 13). 
Z Łosic kursy o godzinie 10.00. 13.30 (Łosice, Rynek 21). 

10:00 - 16:00 
Na zwiedzanie z przewodnikiem zapraszamy o pełnych godzinach zegarowych (10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00) w cenie zakupionego biletu ulgowego. 
 

19.09.21 | 08:30 - 16:50 
Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, w którym zgromadziliśmy 
przedmioty związane z kulturą ziemiańską. Odwiedzając nasze muzeum przeniesiecie się Państwo 
w klimat dworu z przełomu XIX i XX wieku. 
Wstęp do muzeum za zakupieniem biletu ulgowego w cenie 4 złotych. 
W tym dniu oferujemy także bezpłatne kursy do/z Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z/do Siedlec 
i Łosic.  
Z Siedlec kursy o godzinie 8.30, 11.30, 15.00 (Centrum Przesiadkowe w Siedlcach 01, Stanowisko 13). 
Z Łosic kursy o godzinie 10.00. 13.30 (Łosice, Rynek 21). 
 

10:00 - 16:00 
Zwiedzanie z przewodnikiem o pełnych godzinach zegarowych (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00) w cenie zakupionego biletu ulgowego. 
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Rehabilitacja i rekonwalescencja po COVID-19 (17-
18.09.21) 
Med & Life Sp. z o.o. 
Aleja Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów 

 

17.09.21  | 10:00 - 16:00 
Zapraszamy na demonstrację możliwości zastosowań 
Viofor w schorzeniach przewlekłych, wspomaganiu 
leczenia i powikłaniach po COVID-19. 
 
Magnetostymulacja Viofor w terapii wspomagającej 
leczenie powikłań po COVID-19 może być powodem 
poważnych powikłań́ sercowo-naczyniowych, w tym: 
zawału, zatoru oraz niewydolności serca. 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 zwiększonego wychwytu tlenu 
przez hemoglobinę. Jest szczególnie polecana u osób z wcześniej istniejącymi czynnikami ryzyka i 
chorobami współistniejącymi. 
Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: (0-22) 759-15-15 
Zapraszamy! 
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18.09.21 | 10:00 - 14:00 
Zapraszamy na prezentację - Fotoregeneracja dużych powierzchni ciała, zastosowanie 
w kosmetologii, dermatologii i medycynie estetycznej. 
Viofor JPS System to rodzina innowacyjnych wyrobów medycznych do fizykoterapii. Wyroby mają 
zastosowanie w leczeniu, rehabilitacji, odnowie biologicznej i weterynarii. Wykorzystywane formy 
energii to impulsowe pole magnetyczne w różnych zakresach indukcji oraz promieniowanie świetlne 
w zakresie widzialnym i podczerwieni. 
Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: (0-22) 759-15-15 
Zapraszamy ! 
 
 

Austeria, zabytkowy kompleks w Raszynie (17-18-
19.09.21) 
Gmina Raszyn 
Aleja Krakowska 1, 05-090 Raszyn 

17.09.21 | 10:00 - 18:00 
Zapraszamy do zwiedzania wpisanego do Wojewódzkiego  
Rejestru Zabytków zrewitalizowanego ratusza zwanego Austerią. 
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W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich będziecie  
Państwo mogli: 
- zwiedzić Austerię 
- obejrzeć ekspozycje stałe 
- zapoznać się z historią Austerii 
- obejrzeć film „Austeria – zakurzona perła” (udostępniony na życzenie, nie ma stałych godzin 
prezentacji) 
- zapoznać się z bogatą ofertą różnych wydarzeń organizowanych w Austerii 
- rozegrać partię szachów plenerowych 
- dla dzieci – plac zabaw 
Pracownicy Austerii będą prowadzić zapisy adresów mailowych wszystkich zainteresowanych 
otrzymywaniem powiadomień o wydarzeniach planowanych w Austerii. 
Zwiedzanie Austerii oraz wstęp na plac zabaw – gratis. Pracownicy w godzinach otwarcia Austerii są 
stale do Państwa dyspozycji. 
 

18.09.21 | 12:00 - 17:00 
Zapraszamy do zwiedzania wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków zrewitalizowanego 
ratusza zwanego Austerią. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich będziecie Państwo mogli: 
- zwiedzić Austerię 
- obejrzeć ekspozycje stałe 
- zapoznać się z historią Austerii 
- obejrzeć film „Austeria – zakurzona perła” (udostępniony na życzenie, nie ma stałych godzin 
prezentacji) 
- zapoznać się z bogatą ofertą różnych wydarzeń organizowanych w Austerii 
- rozegrać partię szachów plenerowych 
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- dla dzieci – plac zabaw 
Pracownicy Austerii będą prowadzić zapisy adresów mailowych wszystkich zainteresowanych 
otrzymywaniem powiadomień o wydarzeniach planowanych w Austerii. 
Zwiedzanie Austerii oraz wstęp na plac zabaw – gratis. Pracownicy w godzinach otwarcia Austerii są 
stale do Państwa dyspozycji. 
 

19.09.21 | 12:00 - 17:00 
Zapraszamy do zwiedzania wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków zrewitalizowanego 
ratusza zwanego Austerią. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich będziecie Państwo mogli: 
- zwiedzić Austerię 
- obejrzeć ekspozycje stałe 
- zapoznać się z historią Austerii 
- obejrzeć film „Austeria – zakurzona perła” (udostępniony na życzenie, nie ma stałych godzin 
prezentacji) 
- zapoznać się z bogatą ofertą różnych wydarzeń organizowanych w Austerii 
- rozegrać partię szachów plenerowych 
- dla dzieci – plac zabaw 
Pracownicy Austerii będą prowadzić zapisy adresów mailowych wszystkich zainteresowanych 
otrzymywaniem powiadomień o wydarzeniach planowanych w Austerii. 
 
Zwiedzanie Austerii oraz wstęp na plac zabaw – gratis. 
Pracownicy w godzinach otwarcia Austerii są stale do Państwa dyspozycji. 
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Weekend z art déco (17.09.21) 
Muzeum Mazowieckie w Płocku 
ul. Tumska 8, 09-410 Płock 

11:00 - 12:30 
Zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem 
wystawy „Sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego - art déco". 
 
Wystawa mieszcząca się w wyremontowanej 
dzięki środkom unijnym kamienicy zachwyca 
rozmachem, nowoczesnością i nastrojem. Jest 
unikatem w skali kraju – jedyną w Polsce wystawą 
stałą poświęconą sztuce tego okresu i prezentacją 
największej w kraju kolekcji art déco 

 
- Liczy ona w tym momencie ok. 1,8 tys. obiektów. Udało się nam pozyskać wspaniałe komplety mebli, 
ceramikę, rzemiosło artystyczne oraz naszą perłę, "Martwą naturę" Tamary Łempickiej – mówi 
dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj. - Cieszymy się niezmiernie, tym 
bardziej, że otwarcie tej wyjątkowej ekspozycji odbywa się w naszym roku jubileuszowym. Muzeum 
Mazowieckie w Płocku kończy w tym roku 200 lat! 
 
Wystawę "Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco" dedykowaną pamięci prof. Ireny 
Huml oglądać będzie można w historycznym sercu miasta, przy ul. Kolegialnej 6, w zabytkowej 
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kamienicy wyremontowanej i zaadaptowanej specjalnie z okazji wystawy na potrzeby dzięki wsparciu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Na parterze kamienicy powita Was miasto nocą z architekturą rysowaną świetlnym mappingiem, mini 
kino Odeon i oryginalne auto z epoki – Jowett z 1926 roku. We wnętrzach „kamienic” prezentowane 
będą meble, szkło, ceramika, tkaniny, lampy, malarstwo i rzeźba, w domu mody kolekcja strojów, 
w sklepie jubilerskim – biżuteria, m.in. puderniczka Tiffany’ego i kolczyki w etui Cartiera, 
a w gabinecie prezesa banku kolekcja - papierów wartościowych. 
 
Ekspozycję pierwszego piętra otwiera aranżacja mieszkania polskiej inteligencji lat 30-tych XX wieku. 
Znajdziecie tu także galerię designu, m.in. wyroby polskich hut szkła, porcelanę Rosenthala, metal 
projektu Juli Keilowej, dzieła Zofii Stryjeńskiej. W części poświęconej malarstwu prezentowane będą 
portrety autorstwa awangardowych polskich artystów, w tym Witkacego i Chwistka. Perłą kolekcji 
MMP jest dar PKN Orlen - „Martwa natura” Tamary Łempickiej. 
 
Uzupełnieniem wystawy będą ekrany z informacjami o sztuce międzywojnia, ścianka do selfie w stylu 
art déco i lustro, w którym będzie można „przymierzać” stroje z epoki. 
"Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco” powstała dzięki wsparciu finansowemu 
organizatora Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Patronat honorowy sprawuje nad nią Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 
a partnerem wydarzenia jest Miasto Płock. 
 
Za projekt wystawy odpowiada krakowska Studio Koza Nostra, kuratorzy wystawy: Michał Burdziński, 
Małgorzata Szadkowska, Mariola Adamska. 
Wstęp na zwiedzanie wystawy wolny. 
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Tajemnice Cytadeli Warszawskiej  (19.09.21) 
Muzeum Niepodległości, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 

 

10:00 - 17:00 
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno 
z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej 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 narodowe 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. 
Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum! Wstęp podczas DOFE jest bezpłatny dla wszystkich. 
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej o godz. 12.00 oraz 14.30. 
 
Wydarzenia towarzyszące: 
12.00 - wręczenie nagród zwycięzcom gry muzealnej "Sobota na Cytadeli" w Sali Audiowizualnej im. 
Karola Beyera w X Pawilonie (zorganizowanej podczas Dnia Otwartego X Pawilonu 28 sierpnia.br.) 
13.00 - emisja filmu "Ormiańska Matka - Jadwiga Zarugiewiczowa - symboliczna matka nieznanego 
żołnierza" w sali Audiowizualnej um. Karola Beyera. 
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Na ścieżce rozwoju  (17.09.21) 
Gmina Miasto Płońsk, Płocka 50, 09-100 Płońsk 

10:00 - 12:00 
Zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury 
w Płońsku na rajd rowerowy po ścieżkach 
dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Rajd 
będzie połączony z nauką bezpiecznego 
korzystania ze ścieżek rowerowych 
przeprowadzony przez Straż Miejską w Płońsku. 
 
Miejsce wydarzenia: Miejskie Centrum Kultury 
w Płońsku, ul. Płocka 50. Wstęp bezpłatny.  
Zapraszamy! 
 
Wydarzenia towarzyszące: 
 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Płońsku: 
1.Przygotowanie gazetki nt. „Co fundusze unijne dały naszej szkole”, umieszczenie informacji na 
telebimie i FB szkoły. 
2.Gazetka w formie grafnotki (mapy myśli) prezentująca wykorzystanie funduszy unijnych w naszej 
szkole. 
3.Prezentacja multimedialna na szkolny profil FB zawierająca zdjęcia miejsc i obiektów z terenu 
miasta oraz szkoły sfinansowanych z funduszy unijnych. 
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4.Przybliżenie uczniom tematyki Unii Europejskiej – zajęcia edukacji społecznej. 
5.Pieszy rajd szlakiem płońskich obiektów wybudowanych lub zrewitalizowanych z wykorzystaniem 
środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 
6.Prezentacja na temat działań i przedsięwzięć podjętych w szkole dzięki środkom unijnym. 
Zamieszczenie prezentacji na szkolnym profilu FB. 
7.Prezentacja multimedialna „15-lecie Płońska w Unii Europejskiej” udostępniona wychowawcom na 
godzinach wychowawczych. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku: 
Od 13 do 17 września odbędzie się w szkole Tydzień Unii Europejskiej i funduszy unijnych. 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku: 
1.Apel szkolny - projekcja filmu „Jak zmieniła się szkoła dzięki pozyskanym funduszom europejskim” 
dla uczniów klas 5 – 6 i 7- 8. 
2.Wykonanie gazetek tematycznych związanych z tematyką unijną. 
3.Prezentacja pomocy dydaktycznych pozyskanych w ramach projektów unijnych. 
4.Zajęcia otwarte w sali doświadczania świat snoezelen i biofeedback z wykorzystaniem pomocy 
z programów unijnych. 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Płońsku: 
Przedstawienie efektów realizowanych projektów ze środków unijnych w postaci gazetki i filmu. 
Przedszkole nr 1 w Płońsku: 
1. Gazetka dot. funduszy europejskich. 
2. Zajęcia edukacyjne dla najstarszej grupy przedszkolnej w formie zabawy i warsztatów. 
Przedszkole nr 2 w Płońsku: 
1. Prezentacja multimedialna dot. Zrealizowanych w przedszkolu projektów. 
2. Wystawa prac plastycznych. 
Przedszkole nr 3 w Płońsku: 
1. Wykonanie gazetki tematycznej w holu przedszkola. 
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2. O godzinie 9:30 w każdej grupie wiekowej zostanie wyświetlona prezentacja multimedialna 
dotycząca współpracy europejskiej (wykorzystując komputery zakupione ze środków Funduszy 
Europejskich). 
3. Około godziny 10:30 każda grupa wiekowa zorganizuje "europejskie" zabawy na przedszkolnych 
terenach zielonych - w przypadku niesprzyjającej pogody zabawy zostaną przeprowadzone 
w budynku przedszkola. 
Przedszkole Nr 4 "Pod zielonym listkiem" w Płońsku: 
Promocja funduszy unijnych poprzez zorganizowanie imprezy integrującej przedszkolaki - zabawy 
sportowe w ogrodzie oraz wystawę "Nasz ogród". 
Przedszkole nr 5 w Płońsku: 
Przygotowanie prezentacji dot. wykorzystania środków unijnych. 
 

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy 
w Ratowie (18.09.21) 
Zespół klasztorny w Ratowie: wczoraj, dziś, jutro. Dziedzictwo 
łącznikiem pokoleń. Ratowo 58. 

Zapraszamy do odwiedzenie unikatowego zabytku Zespołu klasztornego w Ratowie z II poł. XVIII w. 
Badania nad nim pozwoliły ustalić, że reprezentuje on odłam rokoko augsburskiego, które jest 
jednym z najciekawszych w tej części Europy. Ponadto miejsce to stanowi ważne centrum kulturalne, 
patriotyczne i edukacyjne, w którym prowadzone są bezpłatne warsztaty w formule żywych lekcji 
historii, zajęcia dla dzieci, ale też odbywają się tu spotkania dla osób potrzebujących pomocy 
psychologicznej. 
 
Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaplanowaliśmy wydarzenia: 
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12.00 Zwiedzane zabytkowego Zespołu klasztornego z XVIII w. z przewodnikiem 
13.00 Ratowo - artystyczne: retransmisja koncertu noworocznego z Zespołu klasztornego w Ratowie 
(kapitularz - obecnie sala konferencyjna - 
14.00 Ratowo - naukowo: retransmisja wykładu dr hab. Michała Wardzyńskiego poświęconego sztuce 
rokoko na Mazowszu (kapitularz - obecnie sala konferencyjna 
15.00-17.00 - możliwość indywidualnego zwiedzania obiektu 
17.00 - pokaz filmu "Ratowo - tam, gdzie śpiewa skowronek" 
 
Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. 
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Odkryj wieżę ciśnień , Gmina Miejska 
Ciechanów (17-18-19.09.21) 
Plac Jana Pawła II 2. Ciechanów 

17.09.21 
Zapraszamy do odwiedzenia zrewitalizowanej z Funduszy Europejskich, 
zabytkowej wieży ciśnień w Ciechanowie. Przy wieży funkcjonuje Park 
Nauki Torus. 
Wejście na teren wokół wieży ciśnień jest bezpłatny. 
 
W godzinach od 8.00 do 16.00 można zwiedzić wystawę złożoną 
z interaktywnych eksponatów pozwalających na zgłębienie tajników 
matematyki,  
fizyki i architektury. 
W czasie trwania DOFE obowiązuje zniżka. Wszystkie bilety na zwiedzanie są w cenie biletu ulgowego 
8 zł, a warsztaty ze zniżką będą kosztować 15 zł. 
 

18.09.21 
Zapraszamy do odwiedzenia zrewitalizowanej w ramach projektu zabytkowej wieży ciśnień 
w Ciechanowie. Przy wieży funkcjonuje Park Nauki Torus. 
W godzinach od 10.00 do 18.00 można zwiedzić wystawę złożoną z interaktywnych eksponatów 
pozwalających na zgłębienie tajników matematyki, fizyki i architektury. 
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Wejście na teren wokół wieży ciśnień jest bezpłatny. 
W czasie trwania DOFE obowiązuje zniżka. Wszystkie bilety na zwiedzanie są w cenie biletu ulgowego 
8 zł, a warsztaty ze zniżką będą kosztować 15 zł. 
 

19.09.21 
Zapraszamy do odwiedzenia zrewitalizowanej w ramach projektu zabytkowej wieży ciśnień 
w Ciechanowie.  
Przy wieży funkcjonuje Park Nauki Torus. W godzinach od 10.00 do 18.00 można zwiedzić wystawę 
złożoną z interaktywnych eksponatów pozwalających na zgłębienie tajników matematyki, fizyki 
i architektury. 
W czasie trwania DOFE obowiązuje zniżka. Wszystkie bilety na zwiedzanie są w cenie biletu ulgowego 
8 zł, a warsztaty ze zniżką będą kosztować 15 zł. 
 
Dzieci w wieku od 7 lat będą mogły wziąć udział w warsztatach z cyklu "Wiem z doświadczeniach" 
podczas których poznają wiedzę z zakresu fizyki poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. 
Godziny rozpoczęcia warsztatów: 11:00 i 12:00. 
 
Na warsztaty obowiązują zapisy. Zapisy na zajęcia od 10 września, tel. 236749313 
ZAPRASZAMY! 
 
 
 
 
 
 



  

 

22 
 

Weekend w Muzeum, Muzeum Kultury Kurpiowskiej 
w Ostrołęce (17-18-19.09.21) 
Plac gen. J. Bema 8, Ostrołęka 

 

17.09.21 
Misją naszego Muzeum jest  gromadzenie i zachowanie 
artefaktów przeszłości o wartości naukowej, estetycznej 
i emocjonalnej .  Pomagamy w  aktywnym poznawaniu, 
kształtowaniu postaw społecznych, 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 antykwariatach, na aukcjach, pozyskiwano od osób 
prywatnych. Część stanowią przekazy od instytucji i dary od lokalnej społeczności. 
 
Poza zwykłą dla muzeów działalnością wystawienniczą (pięć wystaw stałych i zmieniane co kwartał 
wystawy czasowe) Muzeum Kultury Kurpiowskiej prowadzi również działalność edukacyjną. 
Organizowane od kilkunastu lat lekcje i warsztaty muzealne cieszą się dużym, a przy tym rosnącym 
z roku na rok, zainteresowaniem. Tematyka oferty edukacyjnej nawiązuje do prezentowanych akurat 
wystaw czasowych lub – jak w przypadku zajęć etnograficznych i historycznych - jest aktualna przez 
cały rok. 
Wystawy w budynku muzeum będzie można zwiedzić za symboliczną złotówkę.  
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18.09.21 
Tego dnia będzie można zwiedzić 
Pomnik Mauzoleum za symboliczną 
złotówkę. 

19.09.21 
Misją naszego Muzeum 
jest  gromadzenie i zachowanie 
artefaktów przeszłości o wartości 
naukowej, estetycznej i emocjonalnej 
.  Pomagamy w  aktywnym poznawaniu, kształtowaniu postaw społecznych, 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 antykwariatach, na aukcjach, pozyskiwano od osób 
prywatnych. Część stanowią przekazy od instytucji i dary od lokalnej społeczności. 
 
Poza zwykłą dla muzeów działalnością wystawienniczą (pięć wystaw stałych i zmieniane co kwartał 
wystawy czasowe) Muzeum Kultury Kurpiowskiej prowadzi również działalność edukacyjną. 
Organizowane od kilkunastu lat lekcje i warsztaty muzealne cieszą się dużym, a przy tym rosnącym 
z roku na rok, zainteresowaniem. Tematyka oferty edukacyjnej nawiązuje do prezentowanych akurat 
wystaw czasowych lub – jak w przypadku zajęć etnograficznych i historycznych - jest aktualna przez 
cały rok. 
W tym dniu będzie można bezpłatnie zwiedzić wystawy w budynku muzeum. 
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łosickim 
Domu Kultury (17.09.21) 
Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, Łosice 
 

Zapraszamy do zwiedzania sali widowiskowej 
w Łosickim Domu Kultury oraz zapoznania się 
z naszą ofertą. 
Sala widowiskowa w ŁDK wyremontowana 
została w ramach projektu „Modernizacja 
Łosickiego Domu Kultury” dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013. 
 
Wstęp bezpłatny. 
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Muzeum Niepodległości 
Tajemnice Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów (17.09.21) 
 
 

12.00  
Zapraszamy na prelekcję ,Tajemnice pałacu 
Przebendowskich Radziwiłłów” oparta będzie na 
reprodukcjach wizerunków przedstawiających 
dawnych właścicieli, historycznych rzutach 
budynków oraz fotografiach z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego prezentujących 
wnętrza. Podczas spotkania będzie można 
dowiedzieć się o  historii pałacu i jego 
mieszkańcach, o słynnym plafonie Henryka 
Siemiradzkiego ,Światło i ciemność” zniszczony 
podczas II wojny światowej, jak i o rozmiarach 
zniszczeń , któremu podczas Powstania 
Warszawskiego uległ pałac, pełniący ważny punkt oporu. 
Serdecznie zapraszamy w dniu 17 września o godz. 12.00 do Muzeum Niepodległości w Warszawie ( 
al. Solidarnosci 62). Spotkanie poprowadzi Michał Rybak, kustosz Działu Edukacji Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. 
Muzeum Niepodległości w Warszawie będzie otwarte w godzinach 10.00- 17.00, wstęp wolny. 
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Miasto Stołeczne Warszawa 
3 urodziny Miejsca Aktywności Lokalnej (19.09.21) 
www.ckia.waw.pl 
 
19 września 2021 r. w godzinach 12.00-16.00 odbędą się 
3 urodziny Miejsca Aktywności Lokalnej także w parku, 
przed Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 
w Warszawie. 
 
Wydarzenie w całości jest bezpłatne. 
Zapraszamy na: 
- tort urodzinowy; 
- warsztaty etnograficzne; 
- warsztaty robienia latawców; 
- warsztaty plastyczne dla dzieci; 
- warsztaty pszczelarskie ze szklanym ulem; 
- soki z owoców i warzyw oraz kiszonki do degustacji; 
- grę terenową dla rodzin; 
- kiełbaskę z grilla; 
   
Adres siedziby: 
ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa 
Misją Centrum Kultury i Aktywności jest 
tworzenie wspólnie z mieszkańcami 

http://www.ckia.waw.pl/
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miejsca, które inspiruje, pokazuje ścieżki świata kultury, zachęca do zadawania pytań i szukania 
odpowiedzi. 
Chcemy ujawniać i rozwijać talenty, pomagać uwierzyć we własne siły, dodawać skrzydeł. 
Naszym celem jest pielęgnowanie poczucia własnej tożsamości, kształtowanie poszanowania dla 
dziedzictwa kulturowego, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego szacunku 
 
 

Tanie Zwiedzanie. Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie 
Warszawska 61 A, Ciechanów 

Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji 
muzealnych Zamku Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie za 1zł. 
 
Zamek zbudowany został 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, miejscem rokowań międzynarodowych oraz twierdzą, w której przechowywano 
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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 szwedzkiego" zamek został zajęty i spalony przez Szwedów. 
 
 Po II rozbiorze Polski w 1803 roku Prusacy rozebrali zabudowania wewnątrz zamku. Pozostawili mury 
zewnętrzne, których nie byli w stanie naruszyć. 

 
Targówek Ludzi - Fascynujące opowieści, ciekawe 
miejsca i warsztaty  online! (19.09.21) 
Urząd Dzielnicy Targówek, Ludwika Kondratowicza 20, Warszawa 

 
Festiwal "Targówek Ludzi" organizowany 
w ramach europejskiego projektu pn. "Come 
in! Talking Houses, shared stories" pokazał 
jak bogate kulturowo i historycznie są 
zapomniane przez wielu warszawiaków 
tereny Dzielnicy Targówek, takie jak: 
Targówek Fabryczny, Targówek 
Mieszkaniowy i Zacisze. W ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich 2021 
zaprezentowane zostaną wybrane atrakcje, 
które były promowane w ramach Festiwalu. 
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Zapraszamy Państwa do Parku Bródnowskiego, gdzie będzie można wziąć udział w kreatywnych 
warsztatach i wystawach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
Warsztaty kreatywne pn. „Moja mapa Targówka” – Stowarzyszenie dla Rodzin 
Na stoisku będzie można m. in.: 
- stworzyć swój własny notes na opowieści o i z Targówka; 
- opowiedzieć i zaznaczyć, na tworzonych podczas trwania wydarzenia mapach, ulubione miejsca w 
Dzielnicy; 
- dowiedzieć się jakie przestrzenie darzą sympatią inni Mieszkańcy i Mieszkanki. 
 
Wystawa Solarigrafii pn. Obrazy słońcem malowane - Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych Praca 
 
W ramach wystawy będzie można podziwiać zdjęcia miejsc i budynków z Targówka Fabrycznego 
wykonanych techniką solarigraficzną z widniejącym półkolistym ruchem słońca na nieboskłonie. 
 
Informacja o najciekawszych miejscach na Targówku prezentowanych w ramach Festiwalu 
„Targówek Ludzi” 
 
 
Zapisy nie są wymagane. Wydarzenia są otwarte dla wszystkich odwiedzających. 
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Zespół Żłobków m.st. Warszawy (Miasto Stołeczne 
Warszawa) 
Dzień Otwarty w Żłobku przy ul. Warchałowskiego 8. (17-18.09. 21) 

17.09.21 | 10:00 – 15:00 
Zapraszamy na dzień informacyjny dla potencjalnych uczestników projektu. Celem projektu iuż 
ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy 
sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo 
Grupa docelowa: projekt skierowany jest 
do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w 
tym 90 osób posiadających m.in. 1 
dziecko do lat 3, powracających na rynek 
po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich, którym w okresie opieki 
kończy się umowa o pracę, zatrudnionych 
na czas określony, pracujących, będących 
w czasie przerwy związanej z urlopem 
macierzyńskim i rodzicielskim i 144 osób 
bezrobotnych lub biernych zawodowo, 
pozostających poza rynkiem pracy. 
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Podczas  indywidualnych rozmów  z osobami zaangażowanymi w formalną obsługę projektu, 
będziecie mogli Państwo zapoznać się z nim. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania  związane z 
uczestnictwem we wsparciu. 
 
Żłobki objęte Projektem: 1) Żłobek Nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 2) Żłobek Nr 40 przy ul. 
Klemensiewicza 6 
 

18.09.21 | 10:00 – 15:00 
 Zapraszamy do odwiedzenia projektu „Żłobek szansa na nowy start”. Będziecie mogli wejść na teren 
naszego żłobka przy ul. Warchałowskiego 8 w Warszawie, zobaczyć nasz projekt, porozmawiać 
z osobami zaangażowanymi w jego realizację. Zapewniamy zachowanie wszelkich rygorów 
sanitarnych 
 
Podczas dnia otwartego w naszym Żłobku odbędą się zabawy i zajęcia integracyjne na terenie ogrodu. 
Zaplanowaliśmy zabawy i konkursy z nagrodami oraz szereg działań promocyjno-informacyjnych dla 
uczestników projektu. 
 
Będziecie mogli zapoznać się z naszym programem opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym, który 
realizujemy w naszym żłobku. Zobaczycie jak ważny jest program rozwoju: emocjonalnego, 
językowego, społecznego, poznawczego czy motorycznego dla naszych najmłodszych. 
 
Zapraszamy. Wstęp podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest wolny. 
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Zespół Żłobków m.st. Warszawy (Miasto Stołeczne 
Warszawa) 
Dni otwarte w Żłobku przy ul. Pamiętnej 16. (17-18.09. 21) 

17.09.21  
10:00 – 15:00) 
Zapraszamy na dzień otwarty i zapoznanie 
się z projektem Żłobek szansa na nowy start. 
Opowiemy o projekcie, będziecie mogli 
porozmawiać z osobami zaangażowanymi 
w realizację projektu oraz zadawać pytania. 
 
Głównym celem projektu jest ułatwienie 
powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę 
nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub 
pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo 
 
Projekt skierowany jest do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 90 osób posiadających m.in. 
1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym 
w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących 
w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 144 osób bezrobotnych lub 
biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy. 
Zapraszamy. Wstęp podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest wolny. 
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18.09.21 | 10:00-15:00 
Zapraszamy do odwiedzenia projektu „Żłobek szansa na nowy start”. Będziecie mogli wejść na teren 
naszego żłobka przy ul. Pamiętnej 16 i zobaczyć nasz projekt, porozmawiać z osobami 
zaangażowanymi w jego realizację. Zapewniamy zachowanie wszelkich rygorów sanitarnych . 
 
Podczas dnia otwartego w naszym Żłobku odbędą się zabawy i zajęcia integracyjne na terenie ogrodu. 
Zaplanowaliśmy zabawy i konkursy z nagrodami oraz szereg działań promocyjno-informacyjnych dla 
uczestników projektu. 
 
Będziecie mogli zapoznać się z naszym 
programem opiekuńczo-wychowawczo-
edukacyjnym, który realizujemy w naszym 
żłobku. Zobaczycie jak ważny jest program 
rozwoju: emocjonalnego, językowego, 
społecznego, poznawczego czy 
motorycznego dla naszych najmłodszych. 
 
Zapraszamy. Wstęp podczas Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich jest wolny. 
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy (Miasto Stołeczne Warszawa) 
Dzień otwarty w Żłobku przy ul. Cynamonowej 7. 

17.09.21 | 10:00 – 15:00 
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Podczas DOFE 20121  Beneficjent przeprowadzi dzień informacyjny dla potencjalnych uczestników 
projektu polegający na indywidualnych rozmowach z osobami zaangażowanymi w formalną obsługę 
projektu celem odpowiedzi na wszelkie pytania związane z uczestnictwem we wsparciu. 
 
Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru 
ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo 
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 90 osób 
posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, 
pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 144 
osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy. 
 

18.09.21 (10:00-15:00) 
 
Zapraszamy do odwiedzenia projektu „Żłobek szansa na nowy start”. Będziecie mogli wejść na teren 
naszego żłobka przy ul. Cynamonowej 7 w Warszawie, zobaczyć nasz projekt, porozmawiać z osobami 
zaangażowanymi w jego realizację. Zapewniamy zachowanie wszelkich rygorów sanitarnych 
 
Podczas dnia otwartego w naszym Żłobku odbędą się zabawy i zajęcia integracyjne na terenie ogrodu. 
Zaplanowaliśmy zabawy i konkursy z nagrodami oraz szereg działań promocyjno-informacyjnych dla 
uczestników projektu. 
 



  

 

35 
 

Będziecie mogli zapoznać się z naszym programem opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnym, który 
realizujemy w naszym żłobku. Zobaczycie jak ważny jest program rozwoju: emocjonalnego, 
językowego, społecznego, poznawczego czy motorycznego dla naszych najmłodszych. 
 
Zapraszamy. Wstęp podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest wolny. 
 
Żłobki objęte Projektem:  
 
1) Żłobek Nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a 
2) Żłobek Nr 67 przy ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1, 
3) Żłobek Nr 68 przy ul. Cynamonowa 7. 
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