
 

 

 

 

DWÓR DĄBROWSKICH W MICHAŁOWICACH 

UL. DĄBROWSKICH 41, MICHAŁOWICE 

GPS N: 50° 9' 1" E: 19° 59' 29" 

 

17 MAJA 2014 
10.0010.0010.0010.00––––18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne18.00 zwiedzanie indywidualne    

 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [����    15 min] oprowadzanie z 15 min] oprowadzanie z 15 min] oprowadzanie z 15 min] oprowadzanie z 

gospodarzamigospodarzamigospodarzamigospodarzami    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

11.0011.0011.0011.00––––12.00 joga w parku12.00 joga w parku12.00 joga w parku12.00 joga w parku    

Prosimy o zabranie ze sobą mat lub karimat do ćwiczenia. 

MIEJSCE: park przy dworze w Michałowicach 

 

12.0012.0012.0012.00 [ [ [ [���� 1 godz.]  1 godz.]  1 godz.]  1 godz.] Sierpniowy wymarsz do wolnościSierpniowy wymarsz do wolnościSierpniowy wymarsz do wolnościSierpniowy wymarsz do wolności    –––– o strzelcach Józefa Piłsudskiego  o strzelcach Józefa Piłsudskiego  o strzelcach Józefa Piłsudskiego  o strzelcach Józefa Piłsudskiego 

opowie historyk Stanisław opowie historyk Stanisław opowie historyk Stanisław opowie historyk Stanisław PiwowarskiPiwowarskiPiwowarskiPiwowarski    

MIEJSCE: Galeria Basi i Olka przy dworze w Michałowicach 
 

14.00,14.00,14.00,14.00, 16.00 [ 16.00 [ 16.00 [ 16.00 [���� 1 godz.]  1 godz.]  1 godz.]  1 godz.] Dworscy zwiadowcyDworscy zwiadowcyDworscy zwiadowcyDworscy zwiadowcy    –––– gra terenowa dla dzieci (10 gra terenowa dla dzieci (10 gra terenowa dla dzieci (10 gra terenowa dla dzieci (10––––13 lat)13 lat)13 lat)13 lat)    

Dworscy zwiadowcy to gra terenowa stworzona z myślą o tych wszystkich, których pasjonuje 
rozwiązywanie zagadek, w tym zagadek architektonicznych i towarzysząca temu atmosfera 

tajemnicy. Jej akcja rozgrywa się na terenie parku i dworu. Uczestnicy zajmą się 

odszukiwaniem ukrytych liter, z których powstanie hasło. Dla najbardziej dociekliwych, którzy 

poprawnie i najszybciej ukończą grę, czekają nagrody w postaci drewnianego joja. To bardzo 

stara zabawka, pewnie znały ją też dzieci mieszkające niegdyś w michałowickim dworze. Grę 

wymyśliła i poprowadzi Barbara Lorenz, studentka architektury, mieszkanka dworu. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

14.0014.0014.0014.00––––17.00 występy michałowickiej kapeli ludowej Serenada17.00 występy michałowickiej kapeli ludowej Serenada17.00 występy michałowickiej kapeli ludowej Serenada17.00 występy michałowickiej kapeli ludowej Serenada    

MIEJSCE: park przy dworze w Michałowicach 

 

 

18 MAJA 2014 
10.0010.0010.0010.00––––18.0018.0018.0018.00 zwiedzanie indywidualne zwiedzanie indywidualne zwiedzanie indywidualne zwiedzanie indywidualne    

 



 

 

 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [���� 15 min] oprowadzanie z  15 min] oprowadzanie z  15 min] oprowadzanie z  15 min] oprowadzanie z 

gospodarzamigospodarzamigospodarzamigospodarzami    

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

 

11.0011.0011.0011.00––––14.00 warsztaty malowania akwarelami14.00 warsztaty malowania akwarelami14.00 warsztaty malowania akwarelami14.00 warsztaty malowania akwarelami ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub          
MIEJSCE: park przy dworze w Michałowicach 

 

12.0012.0012.0012.00 [ [ [ [���� 1 godz.]  1 godz.]  1 godz.]  1 godz.] Śladami Teodora Talowskiego w MałopolsceŚladami Teodora Talowskiego w MałopolsceŚladami Teodora Talowskiego w MałopolsceŚladami Teodora Talowskiego w Małopolsce    –––– opowieść Tadeusza  opowieść Tadeusza  opowieść Tadeusza  opowieść Tadeusza 

Bystrzaka oraz pokaz filmuBystrzaka oraz pokaz filmuBystrzaka oraz pokaz filmuBystrzaka oraz pokaz filmu    

INFORMACJE: Film (premiera: grudzień 2012) uzupełniony opowieściami Tadeusza Bystrzaka, 

realizatora filmu, artysty zafascynowanego postacią oryginalnego krakowskiego architekta z 

przełomu XIX i XX w. 

MIEJSCE ZBIÓRKI: Galeria Basi i Olka przy dworze w Michałowicach 
 

16.00 [16.00 [16.00 [16.00 [����    1 godz.] występ Orkiestry Dętej „Echo” oraz zespołu tanecznego „Pawie pióra” z 1 godz.] występ Orkiestry Dętej „Echo” oraz zespołu tanecznego „Pawie pióra” z 1 godz.] występ Orkiestry Dętej „Echo” oraz zespołu tanecznego „Pawie pióra” z 1 godz.] występ Orkiestry Dętej „Echo” oraz zespołu tanecznego „Pawie pióra” z 

MichałowicMichałowicMichałowicMichałowic    

MIEJSCE: park przy dworze w Michałowicach 

 

 


