
Cena zawiera wszystkie elementy oferty, również 
materiały do twórczości plastycznej.

Cena nie zawiera ubezpieczenia NNW/ubezpieczenie 
dodatkowo płatne w wysokości 20 pln.



ZOBACZ, GDZIE BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!

NASZE MIEJSCA
MALOWNICZY SUCHEDNIÓW

NOCLEGI - Camping 140/ OSiR Suchedniów

Ośrodek wypoczynkowy i pole kempingowe znajdują 
się nad Suchedniowskim zalewem w bardzo 
malowniczym otoczeniu lasów. 
Jest to miejsce ciche i spokojne, stanowiące 
doskonałą bazę noclegową z zapleczem sanitarnym, 
kuchennym i licznymi atrakcjami rekreacyjnymi. 
Na terenie ośrodka znajduje się m.in. strzeżone 
kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, sauna, 
boisko do piłki plażowej, korty tenisowe, plac zabaw 
dla dzieci, stoły do tenisa, siłownia zewnętrzna, 
a także kawiarnia. 
Urozmaicone atrakcje pozwolą tu mile spędzić czas 
zwolennikom różnych form rekreacji. 

To miejsca naszych noclegów:
www.osirsuchedniow.pl

SUCHEDNIÓW

Suchedniów leży w północnej części województwa 
świętokrzyskiego, w powiecie skarżyskim. Miasteczko 
położone jest pośród pięknych lasów Puszczy 
Świętokrzyskiej. W centrum Suchedniowa znajduje się 
zbiornik wodny z zagospodarowanym ośrodkiem 
sportu i rekreacji. To doskonałe miejsce na letni 
odpoczynek - woda, słońce, czyste powietrze, liczne 
szlaki piesze i rowerowe. 

To miejsce naszego pleneru!

Camping 140

Suchedniów

Kościół - będziemy malować architekturęMłyn Grudzińskich - przejdziemy szlakiem Herlinga



NASZE MIEJSCA
MALOWNICZY SUCHEDNIÓW

ZOBACZ, GDZIE BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!

WARSZTATY PLENEROWE - Galeria 
Sztuki PODWÓRKO

Tyle w nas życia ile Ziemi
Tyle radości ile smutku
Tyle złudzeń ile słów
Tyle prawdy ile kłamstwa
Tyle nadziei ile bezradności
Tyle i tylko tyle

to wiersz Ryśka Miernika - motto do 
pierwszego katalogu Galerii Sztuki 
Podwórko wydanego w roku jej założenia 
(1990). Autor zainspirowany 
nieistniejącym już ogrodem sztuki Jana 
Bernasiewicza, twórczością Józefa Piłata, 
Adama Zegadły - stworzył przestrzeń dla 
swoich dwóch żywiołów - literatury 
i rzeźby w drewnie. 

Historia twórczości w rodzinie Mierników 
sięga jednak dalej w przeszłość 
- drewniane figurki w wolnych chwilach 
strugał ojciec Ryśka - Józef Miernik. 
Prace te przetrwały do dziś 
wkomponowane w  twórczość kolejnych 
pokoleń. 

Podwórko jest miejscem ciągłego procesu 
tworzenia i transformacji. Zbyszek Miernik 
ratuje przed niebytem drewniane rzeźby 
ojca i dziadka, sam tworzy własne 
kompozycje. Problemy współczesnej 
rzeczywistości wyrażone w instalacjach 
bardziej ze świata Hasiora sąsiadują 
z archetypami kultury ludowej, z której 
czerpał Rysiek Miernik. Jest tu radość, 
smutek, prawda, kłamstwo, życie - jak 
w tytułowej poezji. 

Galeria PODWÓRKO to świat rzeźby, 
malarstwa, poezji i twórczości wszelakiej 
rodziny Mierników - doskonała przestrzeń 
rozbudzania wrażliwości młodych 
artystów; gościnne miejsce dla 
kameralnych plenerów artystycznych.

Podwórko 2018

Rysiek Miernik

Biblioteka Ryśka



NASZE wycieczki
Kielce

Co nowego poznamy, co zobaczymy w okolicach?

Wycieczka do Kielc
Zwiedzanie Muzeum Zabawek 
i Zabawy 

Wybierzemy się na całodniową wycieczkę 
do Kielc. Wędrówkę zaczniemy od ulicy 
Sienkiewicza - jest to jeden z najdłuższych 
deptaków w Polsce. Po drodze będziemy 
oglądać kamienice zabytkowe kamienice 
m.in. secesyjny gmach Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu z 1912 oraz budynek 
działającego już 140 lat teatru im. Stefana 
Żeromskiego.

Zwiedzimy wyjątkową wystawę 
w Muzeum Zabawek i Zabawy - miejsce to 
posiada ogromną kolekcję zabawek 
zarówno historycznych, jak 
i współczesnych. Jest to jedna z 
nielicznych i największa tego typu 
placówka w Polsce.
Aktualnie Muzeum mieści się 
w zabytkowych XIX-wiecznych halach 
targowych przy placu Wolności.

Po zwiedzaniu zjemy pyszny obiad 
i wybierzemy się na cudowne lody ze 
Złotej - lodziarni założonej w 1946 roku, 
która do dziś wytwarza najlepszej jakości 
lody z naturalnych składników wg 
tradycyjnych receptur. 

Zanim wrócimy w suchedniowskie plenery 
- odpoczniemy w Parku miejskim Staszica 
w otoczenie bujnej zieleni.

www.muzeumzabawek.eu

Kielce

Muzeum Zabawek

Muzeum Zabawek

Kielce - deptak Sienkiewicza

Kielce - Rynek

Lody ze Złotej
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