
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina 

Wakacje z Centrum 

 

Wycieczka: „Zaułek Animacji w Lanckoronie” 

Termin: 3 lipca, zbiórka: Pałacyk „Sokół” w Skawinie – godz. 9.15, Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie 

– godz. 9.20 

Opis: W malowniczej Lanckoronie warto zabłądzić do tajemniczego Zaułka Animacji. Tuż po 

przekroczeniu bramy Galerii zwiedzających otoczy niezwykła atmosfera tego miejsca, pełnego 

teatralnych lalek, które tylko czekają, aby je ożywić. Obejrzymy pełen magii spektakl „O Szewczyku, co 

Smoka Wawelskiego pokonał” i weźmiemy udział w warsztatach przybliżających świat teatru. Po 

warsztatowych wyzwaniach pora na spacer z przewodnikiem szlakiem lanckorońskich tajemnic. 

Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych 

Zapisy: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Realizacji Projektów Kultury: 

– Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64 

– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, tel.  12 256 31 18,   

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30. 

Nie przyjmujemy zapisów drogą mailową. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  

Odpłatność:  47 zł (cena wyjazdu obejmuje:  bilet wstępu, transport, opiekę, ubezpieczenie) 

 

Warsztaty „Taka jaka twarz” 

Termin: 4 lipca, godz. 10.00-13.00, Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie 

Opis: Przed nami spotkanie z mistrzem Picasso – kubistyczne portrety na WIELKĄ skalę. Wciągniemy 

młodych uczestników w zabawę w sztukę, poznamy jej ciekawy nurt i sami stworzymy portret złożony 

z sześcianów, kul, walców, stożków i innych figur geometrycznych. Użyjemy różnorodnych materiałów, 

o różnych strukturach i fakturach. Gdyby szaleństwa i kolorów było mało, czekają nas zabawy cyrkowe 

i zamykanie w wielkiej bańce mydlanej. UWAGA! Prosimy o zaopatrzenie dzieci w drugie śniadanie.  

Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych 

Zapisy: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Realizacji Projektów Kultury: 

– Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64 



– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, tel.  12 256 31 18,   

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30. 

Nie przyjmujemy zapisów drogą mailową. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  

Odpłatność:  38 zł  

 

Wycieczka do Parku Trampolin GOJump w Krakowie 

Termin: 5 lipca, zbiórka Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – godz. 8.30, Pałacyk „Sokół” w Skawinie 

– godz. 8.40 

Opis: Park Trampolin GOJump w Krakowie to największy taki obiekt w Małopolsce, trzeci co do 

wielkości w Polsce i jeden z większych w Europie. Na wszystkich gości czeka aż 2000 m² wyskokowych 

wrażeń, wśród nich największa w kraju Mega Trampa: 37 m² czystej adrenaliny, a wszystko to pod 

czujnym okiem wyszkolonych trenerów.  Z GOJump mogą korzystać amatorzy i profesjonaliści. To 

strefa rozrywki dla wszystkich, którzy kochają sport, adrenalinę, lubią niezapomniane wrażenia i 

preferują niestandardowe formy spędzania wolnego czasu solo lub w gronie przyjaciół. W programie: 

dwugodzinny trening na trampolinach z instruktorami, przystanek w McDonald’s. UWAGA! Każdy 

uczestnik jest zobowiązany do zakupu we własnym zakresie specjalnych skarpetek antypoślizgowych 

(w cenie 5 zł), obowiązujących w Parku Trampolin GOJump. 

Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych 

Zapisy: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Realizacji Projektów Kultury: 

– Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64 

– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, tel.  12 256 31 18,   

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30. 

Nie przyjmujemy zapisów drogą mailową. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  

Odpłatność:   55 zł (nie obejmuje wizyty w McDonald’s ); w cenie wyjazdu: bilet wstępu, transport, 

opieka, ubezpieczenie 

  



 

Wycieczka do studia TVN i Ogrodu Doświadczeń w Krakowie 

Termin: 19 sierpnia, zbiórka: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – godz. 9.00, Pałacyk „Sokół” w 

Skawinie – godz. 9.10 

Opis: TVN to czołowy nadawca telewizyjny w Polsce. Zwiedzanie stacji tej telewizji pozwoli poznać 

sztuczki, dzięki którym widzimy niezwykłe rzeczy w naszych telewizorach. Przewodnik podzieli się ze 

zwiedzającymi informacjami na temat projektowania scenografii, jak również wykorzystania 

nowoczesnych technologii. Będziemy będą mieli okazję zobaczyć pomieszczenia, w których toczy się 

akcja seriali „Szpital”, „Szkoła” czy program „36,6”, a także zapoznać się z pracą reżysera oraz 

operatora. Następnie udamy się w krótką podróż po Ogrodzie Doświadczeń, zagłębiając się w tajniki 

praw przyrody. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie to pierwszy sensoryczny park 

rozrywki w Polsce, wzorowany na parku w Norymberdze. Na pięknym zielonym terenie o powierzchni 

6 hektarów, wydzielonym w Parku Lotników Polskich, znajduje się około 60 urządzeń edukacyjnych  z 

zakresu optyki, akustyki i mechaniki. W tym parku rządzi fizyka! 

Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych 

Zapisy: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Realizacji Projektów Kultury: 

– Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64 

– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, tel.  12 256 31 18,   

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30. 

Nie przyjmujemy zapisów drogą mailową. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  

Odpłatność:   30 zł (w cenie wyjazdu: bilet wstępu, transport, opieka, ubezpieczenie) 

 

Wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka oraz Podziemi Rynku Głównego w Krakowie 

Termin: 21 sierpnia, Zbiórka: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – godz. 9.30, Pałacyk „Sokół” w 

Skawinie – godz. 9.40 

Opis: Krakowski obwarzanek to niepozorne koło z ciasta. Jest nierozerwalnie związane z Krakowem od 

ponad 600 lat. Uwielbiają go krakusi i turyści, a opowiadania głoszą, że zajadał się nim sam Smok 

Wawelski! Podczas pokazu produkcji obwarzanka dzieci poznają wszystkie jego sekrety – historię, 

etymologię nazwy, składniki ciasta, a co najważniejsze – stworzą własny chrupiący przysmak! 



Ponadto odwiedzimy podziemia Krakowskiego Rynku, przenosząc się w świat średniowiecza. 

Podziemia oferują niezwykłą ilość eksponatów związanych z mieszczaństwem i kupiectwem, a także 

ukazujących kształty ówczesnych budowli. Podziemna trasa turystyczna ukazuje efekty pięcioletnich 

badań archeologicznych na tym terenie, a dzięki nowoczesnemu przedstawieniu historii muzeum może 

zainteresować praktycznie każdego. 

Grupa docelowa: dzieci ze szkół podstawowych 

Zapisy: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Realizacji Projektów Kultury: 

– Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64 

– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, tel.  12 256 31 18,   

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30. 

Nie przyjmujemy zapisów drogą mailową. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  

Odpłatność:   45 zł (w cenie wyjazdu: bilety wstępu, transport, opieka, ubezpieczenie) 

 

Wycieczka do Pink Bowling & Club i kina Cinema City w Krakowie 

Termin: 23 sierpnia, zbiórka: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, godz. 9.00, Pałacyk „Sokół” w 

Skawinie godz. 9.10  

Opis: Bowling to łatwy i nie wymagający specjalnych umiejętności sport. Gra polega na toczeniu kuli 

po torze i strącaniu kręgli. Łatwość i prostota to powody, dla których od wielu lat bowling jest tak 

popularny wśród milionów ludzi. W kręgle może grać każdy: wysoki czy niski, gruby czy chudy, stary 

czy młody. Strącenie kręgli nie jest skomplikowane, a im lepsze są Twoje rzuty, tym bardziej fascynująca 

staje się gra. Po szalonej zabawie w Pink Bowling, zabieramy was do kina na film animowany z małym 

przystankiem w McDonaldzie. Wkrótce  poznamy repertuar kina i niezwłocznie was poinformujemy. 

Zapisy: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Realizacji Projektów Kultury: 

– Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 34 64 

– Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, tel.  12 256 31 18,   

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30. 

Nie przyjmujemy zapisów drogą mailową. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.  

Odpłatność:   55 zł (nie obejmuje wizyty w McDonald’s ); w cenie wyjazdu: bilet wstępu, transport, 

opieka, ubezpieczenie) 


