










imprezy kulturalne





imprezy kulturalne





imprezy kulturalnemuzeum



imprezy kulturalne



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



imprezy kulturalneplacówka kultury



Zamek 
w Ćmielowie

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



dojazd: zjazd z drogi nr 9 
Opatów – Klimontów 
w Goźlicach na Wilkowice 

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny
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imprezy kulturalne



lekcje i warsztaty edukacyjneimprezy kulturalne





muzeum imprezy kulturalne



imprezy kulturalne

muzeum



imprezy kulturalne



muzeum





Ośrodek Dziedzictwa Kulturo-
wego i Tradycji Rolnej Ponidzia
ul. Parkowa 14, Chroberz
28-425 Złota
tel. 519 145 533, 660 271 154 
41 356 40 03 wew. 33
www.palac.chroberz.info

dojazd: 
zjazd z drogi nr 766 Pińczów – Ka-
zimierza Wielka w miejscowości 
Skrzypiów (zaraz za Pińczowem) 
na Młodzawy Duże i dalej 
Chroberz

czynne: 
(okres letni) środa-czwartek 
(11.00-17.00), piątek-niedziela 
(11.00-18.00), (okres zimowy) 
środa-niedziela (11.00-16.00)

muzeum imprezy kulturalne













imprezy kulturalneplacówka kultury



placówka kultury
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dojazd: 
przy drodze Stopnica 
– Solec-Zdrój 

Pałac Tarłów                                 
           w Podzamczu Piekoszowskim

Kilkanaście kilometrów od Kielc 
wzniesiono w latach 1645-50, 
wzorowaną na kieleckim Pałacu 
Biskupów Krakowskich, rezydencję 
Jana Aleksandra Tarło. Jej powsta-
nie wiąże się z ciekawą anegdotą, 
która mówi o tym, iż na jednym 
z przyjęć zorganizowanych przez 
biskupa Jakuba Zadzika w jego 
kieleckiej posiadłości pogardliwie 
odmówił on przyjęcia zaproszenia Pałac w Podzamczu 

Piekoszowskim
ul. Zamkowa, Podzamcze 
Piekoszowskie
26-065 Piekoszów

dojazd: zjazd z drogi nr 786 
Kielce – Piekoszów 
w ul. Źródlaną na Podzamcze

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny

od wojewody Tarło mówiąc: „Po chałupach nie jeż-
dżę”. Urażony Tarło miał powiedzieć: „Zapraszam 
zatem ekscelencję do siebie do Piekoszowa za dwa 
lata, do takiego samego pałacu, jaki ekscelencja tu 
posiadasz”. I jak zapowiedział tak uczynił. 

Analogii do biskupiej rezydencji jest sporo. 
Obiekt zbudowany wg kieleckich wymiarów po-
siada w narożach sześcioboczne baszty oraz trzy 
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P A Ł A C E
wielkie okna na osi piętra. Podobne jest również rozwiązanie loggii i ob-
ramień okiennych. Występują tu jednak również istotne różnice. Zupełnie 
inaczej rozwiązano dach: w kieleckim pałacu dwa równoległe dachy na-
krywają szeroki korpus budowli, w Podzamczu zastosowano dach łamany, 
tzw. „krakowski”. Piekoszowska budowla różni się też detalami kamieniarki, 
która jest bardziej prymitywna niż w rezydencji biskupiej. 

Dziś pałac pozostaje w ruinie, a po okazałym parku-ogrodzie niewiele zostało. 

Pałac Karskich                                                                      we Włostowie
Wśród znakomitych gości włostowskiego pałacu byli między innymi: Stefan Żerom-
ski, który właśnie tu pracował nad „Popiołami”, Achilles Ratti - nuncjusz apostolski, 
Ignacy Mościcki czy Jarosław Iwaszkiewicz. 



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny













obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny





muzeum imprezy kulturalne



muzeum imprezy kulturalneplacówka kultury



muzeum imprezy kulturalne



muzeum



imprezy kulturalne



muzeum



dojazd: zjazd z drogi nr 7 
Kielce – Kraków na Sobków 
i dalej na Mokrsko

Agropark – Dworek pod Lipą
Nowe Kotlice 54
28-305 Sobków k. Jędrzejowa 
tel. 41 387 92 23, 505 803 328
www.agropark.com.pl



muzeum







placówka kulturyimprezy kulturalne





Dwór   
w Smogorzowie





obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny



obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny







placówka kultury

muzeum

obiekt w stanie niezabezpieczonej ruiny

obiekt w stanie zabezpieczonej ruiny

imprezy kulturalne


