
 

 

Arte Rustica z nutą przedniego wina                                                                           

- Wizyta na „Szlaku Wokół Słońca” 

 

Wizyta prezentująca działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej "MOC PONIDZIA", która jako 

pierwszy LOT w regionie przekształciła się w organizatora turystyki w celu sprzedaży oferty 

przyjazdowej. Biuro wykreowało markowy produkt turystyczny "Szlak Wokół Słońca", opierający 

swoją ofertę o dziedzictwo kulturowe okolic Buska-Zdroju w połączeniu z darami natury 

otrzymanymi dzięki Słońcu – symbolowi miasta - rozświetlającemu Busko aż 1551 godzin w roku! 

Uczestnicy wizyty zapoznają się z ofertą pracowni „Arte Rustica” i gospodarstwami 

agroturystycznymi opierającymi swoją działalność o dziedzictwo naturalne regionu. 

 

„Arte Rustica” - Pracownia Olgi Hnatyszak–Myśliwiec to obiekt na „Szlaku 

Wokół Słońca” nawiązujący w swojej ofercie do sztuki ludowej. Gospodyni prowadzi 

warsztaty oparte na lokalnym rzemiośle. Przekraczając mury zagrody, uczestnicy 

wchodzą w zapomniany świat, w którym znajdują się stare narzędzia i przybory 

wykorzystywane w zanikających zawodach: kowadła, koła, imadła, koło garncarskie, 

piec do wypalania gliny. Goście zobaczą pracownię, gdzie tworzone są cudeńka z 

własnoręcznie ulepionej gliny, czy osobliwe dzieła wymalowane na starej desce czy 

szkle. W zagrodzie istnieje możliwość nabycia pamiątek w postaci biżuterii, ikon, 

figurek, obrazów wykonywanych na szkle przez artystkę lub też własnoręcznego 

ulepienia czegoś ładnego z gliny, bądź malowania na szkle czy desce.  

Gospodarstwo agroturystyczne „U Damiana” - Państwo Renata i Damian 

Galusowie prowadzą gospodarstwo agroturystyczne „U Damiana” w Pęczelicach. Na 

gości przybywających do gospodarstwa czeka tu osobliwość w postaci  Piwniczki „Pod 

Kogutem". Specjalnie dla gości wytwarzane jest tu „Wino spod Kapturowej Góry”. 

Przepis pochodzi od dziadka pana Damiana, Edwarda Galusa, który pewnego lata, 

nadzwyczaj urodzajnego w owoce czereśni i wiśni, szukając sposobu na wykorzystanie 

nadmiaru owoców rozpoczął w Pęczelicach produkcję wina. Dodatkową atrakcją 

gospodarstwa jest możliwość  uczestniczenia w procesie wytwarzania wina. 

Gospodarstwo rybackie „Jesionowy Dworek” otoczone jest niezwykle uroczym 

terenie.  Tutaj amatorzy łowienia mogą złowić suma, szczupaka, karpia, sandacza lina, 

karasia i amura. Czekają tu atrakcje w postaci pływania łódką, rowerkami wodnymi, 

grzybobrania i uprawiania sportów. W gospodarstwie na gości czekają domowe obiady, 

ryby z własnej hodowli i ciasta własnego wypieku. Organizowane tu są szkolenia, pobyty 

integracyjne, imprezy okazjonalne: komunie chrzciny, imieniny itp.).  

 



 

 

 

 

Program wizyty studyjnej 

9 kwietnia 2016 
 

14.30    Wyjazd spod budynku Centrum Konferencyjnego Targów 

14.30 - 15.30   Przejazd do miejscowości Pęczelice 

15.30-15.35   Podział uczestników na dwie grupy  

(Grupy zwiedzają te same atrakcje na „Szlaku Wokół Słońca” tylko w innej kolejności) 

Grupa I 
 
15.35 - 16.35    Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „U Damiana” 

16.35 – 16.55   Przejazd do Radzanowa 

16.55 - 17.55   Wizyta w Pracowni Sztuki Rustykalnej Arte Rustica 

17.55 – 18.15   Przejazd do Pęczelic 

Grupa II 
 

15.35 – 15.55   Przejazd do Radzanowa 

15.55 - 16.55   Wizyta w Pracowni Sztuki Rustykalnej Arte Rustica 

16.55 - 17.15   Przejazd do Pęczelic 

17.15 - 18.15 Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „U Damiana” 

____________________________________________________________________________________________________ 

18.15 - 18.45 Połączenie grup w Pęczelicach i przejazd do miejscowości 
Kotki-Budy 

18.45- 20.15 Kolacja w gospodarstwie rybackim „Jesionowy dworek”                   
w Kotkach-Budach 

20.15    Wyjazd do Kielc 


