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Szanowni Państwo ! Panie i Panowie, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, Wszyscy Ci, których interesuje 
holistyczny rozwój człowieka i dążą do poprawy jakości swojego życia poprzez harmonię i równowagę! 
Przyjedźcie w sobotę 27 czerwca br. do Siódmego Lasu! ZAPRASZAMY! 
 

27 czerwca 2015 r. organizujemy w Siódmym Lesie wyjątkowe spotkanie towarzyskie, aby: 

 wspólnie przywitać lato 
 zobaczyć, jak funkcjonuje TEN ośrodek holistycznej odnowy 
 zapoznać się z tym, co oferuje 
 poznać unikalną przyrodę otoczenia 
 uroczyście otworzyć Klub Miłośników Siódmego Lasu, którego inauguracja odbyła się w kwietniu 

br. w Warszawie.  
 zaprezentować wystawę poplenerową malarstwa pod wymownym tytułem „SZTUKA I NATURA 

ŹRÓDŁEM MOCY CZŁOWIEKA” przy współudziale artystów i kuratora. 

 

 
 

Kuchnia Siódmego Lasu przygotuje dla Gości wegetariańskie przekąski. Jeśli wcześniej zostanie złożone 
zamówienie, kuchnia przygotuje płatne dania wegetariańskie obiadowe i kolacyjne. Prosimy zachęcić 
swoich bliskich do odwiedzenia tego dnia Siódmego Lasu. 

WERNISAŻ będzie wynikiem Pleneru zorganizowanego w Siódmym Lesie w dniach od 13 do 27 czerwca 
2015 roku przez kuratorkę Janinę Tuora. W Plenerze biorą udział następujący Artyści: 
 

 Barbara Bokota – Tomala / Rzeszów / 
 Jerzy Tomala / Rzeszów / 
 Anna Cichocka / Warszawa / 
 Joanna Gałecka / Kraków i Podlasie / 
 Krystyna Małecka / Warszawa / 
 Julia Myga / Warszawa / 
 Miguel PLATERO / Hiszpania i Warszawa / 
 Bernadetta Stępień / Kraków/ 
 Hanna Styczyńska / Warszawa / 
 Beata Anna Topolińska / Warszawa / 

 

WERNISAŻ otwieramy o godz. 13.00. 
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DOJAZD – dokładne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.siodmylas.pl. Ośrodek mieści się ok. 12 km od Kazimierza nad Wisłą jadąc w kie-
runku Nałęczowa. We wsi Karmanowice na rozwidleniu drogi głównej z podrzędną do 
tej wsi należy skręcić w prawo a potem na końcu wsi na skrzyżowaniu skręcić w prawo 
w niepozorną drogę z widocznym jednym gospodarstwem. Na lewo będzie drogo-
wskaz do wsi Materne Łopatki. Od tego skrzyżowania jest jeszcze ok. 2 km. Droga jest 
dobrze oznaczona.  

Najbliższa stacja kolejowa to Puławy, 15 km od ośrodka lub Nałęczów, w odległości 
12 km. 

 

 

Wskazówki w sprawie dojazdu: 

http://www.siodmylas.pl/dojazd 
 

Koordynaty geograficzne: 

51°19'30.0"N 22°05'47.9"E 

 
 
Google Maps: 

https://www.google.pl/maps/place/Zawada+53,+24-
160+Zawada/@51.3265223,22.0989816,14z/data=!4m2!3m1!1s0x4722631ce8deabc9:0x3fe4bdbd5188
6962 
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