
Harmonogram Zabawy Odkrywaj Skarby

Blisko Krakowa 2022
Jedzenie z miedzy, pola i lasu

9.07.2022 (sobota), godz.: 15:00-17:00
10.07.2022(niedziela), godz.: 11:00-13:00

Terminy:

Miejsce: Szatnia LKS Gwiazda Ściejowice , Ściejowice 260, 32-060
Ściejowice, gmina Liszki

Podczas tego spotkania, poznamy nasze naturalne skarby czyli zioła 
i rośliny jadalne z łąk, pól i lasów. Zajęcia będą miały formę warsztatów
połączonych ze spacerem (o ile pogoda nam pozwoli). Przygotujemy 
i wypróbujemy produkty przygotowane z ziół i roślin jadalnych takie jak ,,miód 
z mniszka”, pesto ze szczawiu czy herbata z ziół polnych.

Weekend na wypasie

16.07.2022 (sobota), godz.: 10:00-13:00
17.07.2022(niedziela), godz.: 10:00-13:00

Terminy:

Miejsce: Kozart , ul. Jana Pawła II 25, 32-082 Zelków, gmina Zabierzów
Szykuje się nam iście wypasiony weekend, który spędzimy w Zelkowie 
w towarzystwie bardzo sympatycznych kóz. Będziemy towarzyszyć im na wypasie,
dowiemy się o ich życiu, a także sami spróbujemy wyrobów z koziego mleka.
Podczas spotkania będzie możliwość upieczenia własnej kiełbaski na ognisku.



Zdrowy Duch na Zielonej

23.07.2022 (sobota), godz.: 10:00-12:00
24.07.2022(niedziela), godz.: 10:00-12:00

Terminy:

Miejsce: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna , ul. Bonifraterska 11, Konary,
32-031 Mogilany, gmina Mogilany

Bracia Bonifratrzy znani są ze swej obszernej wiedzy na temat ziół oraz
ziołolecznictwa, dlatego goszcząc w ich fundacji, będziemy mieli okazję pozyskać
informacje o wybranych ziołach, ich właściwościach, miejscu gdzie można je
znaleźć, a w niektórych przypadkach także propozycje ich wykorzystania.
Następnie weźmiemy udział w warsztatach robienia wianków z kwiatów oraz
roślin. Na zakończenie zaplanowany jest udział w zmaganiach rodzinnych podczas
konkurencji sportowych.

Skarby SYGNAŁ-owe

30.07.2022 (sobota), godz.: 11:00-13:00
31.07.2022(niedziela), godz.: 11:00-13:00

Terminy:

Miejsce: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie , ul. Szkolna 4, 32-052
Radziszów, gmina Skawina

Przed nami bardzo muzyczne spotkanie. Wraz z członkami Orkiestry Dętej Sygnał
poznamy rodzinę instrumentów dętych, a nawet będziemy mieli szansę spróbować
swoich sił w grze na nich! Przekonamy się również na własnej skórze czy praca
dyrygenta jest trudna oraz wysłuchamy krótkiego koncertu.



Podpłomyk – pradziadek pizzy

20.08.2022 (sobota), godz.: 13:00-15:00
21.08.2022(niedziela), godz.: 10:00-12:00

Terminy:

Miejsce:  BożyBar , ul. Piaski 19, 32-071 Kamień, gmina Czernichów
Czy wiecie czym jest podpłomyk? Na tych kulinarnych warsztatach nie tylko
dowiemy się czym jest, ale również przekonamy co wspólnego ma z pizzą.
Następnie zajmiemy się fachową produkcją podpłomyków, a także pizzy, którą
udekorujemy lokalnymi specjałami takimi jak Kiełbasa Lisiecka. Potem pozostanie
nam już tylko zasłużona konsumpcja.

Legendy Świątnickie

13.08.2022 (sobota), godz.: 16:00-18:00
14.08.2022 (niedziela), godz.: 14:00-16:00

Terminy:

Miejsce: Punkt zbiórki – kościół pw. Stanisława BM i św. Jadwigi 
w Świątnikach Górnych , ul. Księdza Stanisława Koniecznego 3, 32-040
Świątniki Górne, gmina Świątniki Górne

Podczas tego spotkania pospacerujemy sobie po Świątnikach Górnych, przy okazji
poznając legendy, którymi słynie to miasto. Przed nami spotkanie m.in. z królową
Jadwigą. Odwiedzimy też piękny kościół, zajrzymy na cmentarz, by ostatecznie
zawędrować do Muzeum Ślusarstwa. Po drodze czekają na nas gry i zabawy
związane z miastem Świątniki Górne.


