
PLENERY ARTYSTYCZNE 
MALOWNICZY SUCHEDNIÓW

Zapraszamy dzieci w przedziale 
wiekowym 7-13 lat na artystyczną przygodę

Terminy plenerów 
27.06- 07.07. 2021 (10 dni)
02.08 -12.08. 2021 (10 dni)

Program artystyczny:
ź Malarstwo sztalugowe i rysunek w plenerze
ź Rzeźba (warsztaty w Galerii Podwórko)
ź Grafika - eksperymenty z profesjonalną 
prasą graficzną (w )
ź Warsztaty recyclingowe
ź Szycie przytulanek
ź Świętokrzyskie łapacze snów
ź Słowiańskie lalki motanki - totemy szczęścia
ź Mandale z darów lasu

Galerii Podwórko

Program uzupełniający
ź Relaks na świeżym powietrzu
ź Zajęcia sportowe
ź Wędrówki piesze
ź Korzystanie z atrakcji hotelowych (dmuchańce)
ź Korzystanie z basenu hotelowego - 5 wyjść
ź Grill i ogniska z kiełbaskami
ź Przygody z Alpakami ,,Alpakoterapia Suchedniów”
ź Warsztat z psami - dogoterapia
ź Warsztat z końmi - hipoterapia Agroturystyka „Ignacówka”
ź Bezpieczne wakacje - program edukacyjny

Plenery artystyczne:
ź dla kogo: dzieci poszukujących przygody, wiek 7-13 lat
ź liczebność grupy: max 15 osób (ilość grup: II)
ź transport własny
ź zakwaterowanie: Hotel Paradiso, ul. Harcerska 12, 

26-130 Suchedniów (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami)
ź wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, 

podwieczorek, kolacja) - restauracja hotelowa
ź całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry
ź profesjonalne zajęcia artystyczne 
ź kameralna atmosfera
ź wypoczynek pod nadzorem Kuratorium Oświaty

Cena za uczestnika:
zapisy do 31 marca - promocja: 1 950 pln

zapisy po 31 marca: 2 150 pln 
oferta rodzeństwo: 1 850 pln/osoba

Zapraszamy do zapisów!

Cena zawiera wszystkie elementy oferty, 
również materiały do twórczości 

artystycznej oraz ubezpieczenie NNW.

Dla dzieci na diecie specjalistycznej 
- dopłata 15 pln/dzień
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ZOBACZ, GDZIE BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!

NOCLEGI - Hotel Paradiso

Hotel Paradiso *** to luksusowy kompleks hotelowy, 
położony w malowniczej miejscowości Suchedniów 
w Górach Świętokrzyskich w sąsiedztwie pięknych 
lasów Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego, z dala od miejskiego zgiełku.

To doskonały punkt wypadowy dla wycieczek 
pieszych, rowerowych i konnych, a także miłośników 
licznych atrakcji turystycznych.

Obiekt jest przyjazny dzieciom i często gości grupy 
zorganizowane w ramach Zielonych Szkół, obozów 
sportowych, plenerów artystycznych. 

To miejsca naszych noclegów:
www.hotelparadiso.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!

Hotel Paradiso

Suchedniów

Kościół - będziemy malować architekturęMłyn Grudzińskich - przejdziemy szlakiem Herlinga

PLENERY ARTYSTYCZNE 
MALOWNICZY SUCHEDNIÓW
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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

ZOBACZ, GDZIE BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!

PLENERY ARTYSTYCZNE 
MALOWNICZY SUCHEDNIÓW
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W Krainie Koni
Ośrodek Rozwoju i Turystyki Konnej 
„Ignacówka’’

Program warsztatów konnych:
- Jak obcować z koniem i dbać o niego
- Zasady postępowania z koniem
- Osiodłanie konia i czesanie
- Przejażdżka konna

Ignacówka: „Posiadamy trzy rumaki 
przygotowane do pracy z dziećmi oraz 
dorosłymi zaczynającymi swoją przygodę 
jeździecką. Dzięki opanowanemu 
charakterowi i doświadczeniu sprawdzają 
się również jako wierzchowce terenowe 
i rajdowe.
Oprócz oczywistych korzyści płynących ze 
zgłębiania tajników jeździeckich, 
w naszym ośrodku nauczysz się również 
jak obcować i dbać o konie. Poznasz 
zasady postępowania z tymi wspaniałymi 
zwierzętami, nauczysz się przygotowywać 
je do jazdy, poznasz sposoby 
dopasowywania rzędu jeździeckiego oraz 
metody jego konserwacji.”

Ignacówka

ZOBACZ, JAK BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!

PLENERY ARTYSTYCZNE 
W KRAINIE KONI
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Alpakoterapia Suchedniów 

ALPAKOTERAPIA

Spotkamy się z Panią Basią i jej cudnymi 
alpakami. Poznajcie ich historię:

Jestem z zawodu nauczycielką, 
terapeutką i rehabilitantką. Po 20 latach 
pracy w zawodzie w Grecji, w 2009 roku 
wróciłam do Polski i wraz z rodziną 
zamieszkałam w Suchedniowie 
- rodzinnym mieście mojej mamy.

Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi 
ruchowo i intelektualnie, zastanawiałam 
się jak dodatkowo można im pomóc. 
Zafascynowała mnie informacja o terapii 
polegającej na bezpośrednim kontakcie 
człowieka z alpakami. Ukończyłam 
specjalistyczny kurs i zostałam 
alpakoterapeutką, a w stajni na moim 
podwórku zamieszkało sympatyczne 
stadko: Hugo, Paco, Kenzo, Negro i Diego.

Nasza oferta wychodzi naprzeciw 
wszystkim tym, którzy kochają przyrodę, 
obcowanie z naturą, zmęczonych 
stresującą rzeczywistością, chcących 
poczuć przyjazną naturę naszych zwierząt 
i ich cudownie miękką wełnę.

Polega na bezpośrednim kontakcie 
człowieka ze zwierzęciem. Specjalne 
ćwiczenia mają pozytywny wpływ na 
psychikę, emocje, rozwijają intelekt. 
Alpakoterapia poprawia koncentrację, 
rozwija motorykę, łagodzi lęki. Alpaki 
wywołują pozytywne emocje, uspokajają 
wszystkich niezależnie od wieku.

www.facebook.com/alpakoterapiasuched
niow

Alpakoterapia Suchedniów

PLENERY ARTYSTYCZNE 
ALPAKOTERAPIA

ZOBACZ, JAK BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!
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Lalki Motanki - warsztaty tradycyjne 
motywy ludowe - edukacja 
regionalna

 

W ramach warsztatów poznamy 
świętokrzyską tradycję tworzenia 
zabawek ludowych - lalek zwanych 
motankami. 

Na świętokrzyskiej wsi popularne były 
przede wszystkim zabawki wykonane 
samodzielnie tj. lalki z gałganków, 
gwizdaki z wierzby, czołgi ze szpulek do 
nici. Dzieci marzyły o sprzedawanych na 
odpustach zabawkach drewnianych 
(motyle i ptaszki jeżdżące na patyku 
i klapiące skrzydłami, pary tańczące na 
patyku, koniki na biegunach) lub 
glinianych gwiżdżących kogucikach. 
Obok zabawek drewnianych w przeszłości 
szczególną rolę odgrywały lalki zwane 
mamunami. W niektórych miejscach 
przypisywano im szczególną moc.

Tradycje ludowe - lalki motanki

PLENERY ARTYSTYCZNE 
LALKI MOTANKI - WARSZTAT

ZOBACZ, JAK BĘDZIEMY SPĘDZAĆ WAKACYJNY CZAS!

6


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

