
Ka ta rzy na No bis1

Pa weł Ró życ ki1

Ze spół pa ła co wo -pa rk owy w Ku ro zwę kach 

ja ko pro dukt tu ry stycz ny

Abs trakt

Wśród po ja wia ją cych się w ostat nim cza sie no wych pro duk tów tu -
ry stycz nych są rów nież za byt ko we pa ła ce pod no szo ne z ru in przez in sty -
tu cje oraz no wych lub sta rych wła ści cie li. Są one szan są na zwięk sze nie
ru chu tu ry stycz ne go, czę sto w ma łych miej sco wo ściach. W wie lu z nich
po ja wia się część ho te lo wa, któ ra sta no wi uzu peł nie nie bądź roz sze rze -
nie ofer ty noc le go wej w re gio nie. Bar dzo do brym przy kła dem jest ze spół
pa ła co wo -pa rk owy w Ku ro zwę kach. Tym bar dziej, że roz sze rza swą i tak
bo ga tą ofer tę tu ry stycz ną o im pre zy dla dzie ci i po zwa la w róż ny spo sób
spę dzać czas wol ny. Ro dzi na Po pie lów za pew nia mię dzy in ny mi jaz dę
kon ną. Do dat ko wym atu tem Zie mi Sta szow skiej są licz ne za byt ki i pa -
miąt ki hi sto rii, któ re uroz ma ica ją po byt w Ku ro zwę kach.

Ku ro zwę ki są ma łą miej sco wo ścią w wo je wódz twie świę to krzy -
skim. Za pew ne nie wie le osób sły sza ło o tej wsi - ci chej, ma low ni czo
po ło żo nej wśród łąk i la sów, na skar pie nad rze ką Czar ną. Tym cza -
sem miej sco wość na bie ra co raz więk sze go zna cze nia i sta je się waż -
nym obiek tem tu ry stycz nym w re gio nie. Sta no wi go po dźwi gnię ty
z ru iny za byt ko wy pa łac, nie gdyś bę dą cy wła sno ścią sław nych i moż -
nych ro dów: Ku ro zwęc kich, Lanc ko roń skich, Soł ty ków i Po pie lów.
War to rów nież od wie dzić pa łac choć by po to, aby spo tkać obec ne go

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 War sza wa
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wła ści cie la ma jąt ku - Ja na Mar ci na Po pie la, któ re go to wa rzy stwo jest
dla wie lu go ści naj waż niej szą tu tej szą atrak cją. Wszyst ko to spra wia,
że Ku ro zwę ki moż na roz pa try wać ja ko zna czą cy pro dukt tu ry stycz ny
w re gio nie. Aby przejść do ana li zy pro duk tu tu ry stycz ne go, na le ży
do ko nać je go zde fi nio wa nia. W świe tle ana li zy przed mio tu moż na
przy jąć, że pro dukt tu ry stycz ny to ze spół wa lo rów, za go spo da ro wa nia
i in for ma cji oraz świad czo nych usług tu ry stycz nych (Ró życ ki, 2006).

Po ło że nie geo gra ficz ne i wa run ki na tu ral ne Ku ro zwęk 

Wieś Ku ro zwę ki jest po ło żo na w do li nie rze ki Czar nej, na te re nie
Zie mi Sta szow skiej, w po łu dnio wo- wscho dniej czę ści wo je wódz twa
świę to krzy skie go (ryc. 1). Mia nem Zie mi Sta szow skiej są okre śla ne te -
re ny le żą ce w pro mie niu oko ło 25 km wo kół mia sta Sta szo wa. Pod
wzglę dem geo gra ficz nym prze wa ża ją ca część ana li zo wa ne go ob sza ru
le ży na Wy ży nie Ma ło pol skiej, w ob rę bie dwóch ma kro re gio nów: Wy -
ży ny Kie lec kiej i Niec ki Ni dziań skiej. Je dy nie po łu dnio wo- wscho dnie
obrze ża Zie mi Sta szow skiej są po ło żo ne na Ni zi nie Nad wi ślań skiej,
bę dą cej jed nym z me zo re gio nów Ko tli ny San do mier skiej (pod pro win -
cja Pół noc ne Pod kar pa cie). Wieś Ku ro zwę ki jest usy tu owa na do kład -
nie na po gra ni czu dwóch me zo re gio nów: Po gó rza Szy dłow skie go na
pół no cy i Niec ki Po ła niec kiej na po łu dniu (Kon drac ki, 1998).

Rzeź ba te re nu opi sy wa ne go ob sza ru jest uroz ma ico na i wy ni ka
z je go bu do wy geo lo gicz nej oraz lo ka li za cji za sad ni czych struk tur
tek to nicz nych. Ukształ to wa ła się ona w wy ni ku pro ce sów gó ro twór -
czych, a tak że dzia łal no ści aku mu la cyj nej i de nu da cyj nej lo dow ców.
Środ ko wa część mi kro re gio nu Sta szow skie go to rów ni na po prze ci na -
na for ma mi kra so wy mi: gar ba mi, do li na mi, lejami. Na obrze żach pół -
noc nych, pół noc no -z acho dnich i za chod nich znaj du ją się te re ny pa -
gór ko wa te, po kry te miej sca mi war stwą les sów, w któ rych po wsta ła
sieć ja rów i wą wo zów. Te re ny po ło żo ne w czę ści po łu dnio wo- wscho -
dniej re pre zen tu ją typ kra jo bra zu ni zin ne go - ta ras za le wo wy w do li -
nie Wi sły. Lo kal nie wpływ na urzeź bie nie te re nu wy wie ra eks plo ata -
cja bo gactw mi ne ral nych zwłasz cza siar ki (Bie lec cy, 2005).
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Hi sto ria Ku ro zwęk i oko lic

Ku ro zwę ki to osa da o bo ga tej prze szło ści hi sto rycz nej, się ga ją cej
XIII wie ku. We dług le gen dy: „Pod czas po lo wa nia w pusz czy nie prze by -
tej za błą ka ła się jed na dru ży na. Ku ra pia nie do no śne za pro wa dzi ło ich
do chat ki za cne go smo la rza. Smo larz na kar mił, ugo ścił, czym miał utru -
dzo nych my śliw ców, a ry ce rzo wi tak spodo ba ła się ta wy nio sła, le si sta
ska ła nad szu mią cy mi bo ra mi kró lu ją ca, iż mia sto po sta no wił tu za ło -
żyć, a od we zwa nia ku ra Ku ro zwę ka mi go na zwać." (Wa cho wicz, 1994).

W ro ku 1246 po raz pierw szy w źró dłach pi sa nych po ja wia ją się
wzmian ki o Ku ro zwę kach ja ko wsi na le żą cej do gro du kra kow skie go.
Ana li zu jąc hi sto rię oko licz nych ziem na le ży rów nież wspo mnieć o po -
wsta łych tu w XVI wie ku ośrod kach ariań skich, któ re od gry wa ły wiel -
ką ro lę w ogól no eu ro pej skim ru chu re for ma tor skim. Naj waż niej szym
z nich był Ra ków, za ło żo ny w 1567 ro ku. Wsku tek pa nu ją cych tam do -
god nych praw (zwol nie nie miesz czan od świad czeń i po dat ków na 20
lat) je go roz wój go spo dar czy po stę po wał nie zwy kle dy na micz nie, co
spra wi ło, że już w kil ka lat po za ło że niu mia stecz ko to na le ża ło do naj -
waż niej szych w Pol sce. Od by ło się w nim po nad 30 sy no dów ariań -
skich, a w la tach 1602-1638 dzia ła ła Aka de mia Ra kow ska, sku pia ją cą
wy bit ne oso bi sto ści świa ta na uki i dys po nu ją ca za sob ną bi blio te ką. 

Ku ro zwę ki, po ło żo ne po mię dzy Szy dło wem a Sta szo wem, by ły
ma łym mia stecz kiem i ni gdy nie prze kształ ci ły się w znacz niej szy
ośro dek miej ski. W ro ku 1579 by ło tu sied miu rze mieśl ni ków, pię ciu
go rzel ni ków i szyn ka rzy, skrzy pek i dwa mły ny dzie dzicz ne. W 1633
ro ku miesz cza nie otrzy ma li od Mi ko ła ja Lanc ko roń skie go przy wi lej
uwol nie nia od ro bót za nie wiel ki czynsz oraz pra wo urzą dza nia
trzech jar mar ków rocz nie. W 1760 ro ku przy wi le jem kró la Au gu sta
III zwięk szo no ich licz bę do dwu na stu (Wą sa la, 2005).

W czerw cu 1787 ro ku Ku ro zwę ki go ści ły kró la Sta ni sła wa Au gu -
sta Po nia tow skie go. Od wie dził on pa łac (na le żą cy wów czas do Ma cie -
ja Soł ty ka) wra ca jąc z Ka nio wa, ze spo tka nia z ca ry cą Ka ta rzy ną II.
Na po trze by do stoj ne go go ścia i je go dwo ru zmo der ni zo wa no wnę trza
pa ła cu, w któ rym od by ła się uczta, bal i kon cert. Opis tej wi zy ty zna -
lazł się na kar tach wy da ne go w 1805 ro ku „Dy ariu sza po dró ży Sta ni -
sła wa Au gu sta“ au tor stwa Ada ma Na ru sze wi cza (Zub, 2001).

W cza sie I woj ny świa to wej na ob sza rze Ku ro zwęk to czy ły się za -
cie kłe i dłu go trwa łe wal ki. Pod czas II woj ny świa to wej wie le miast zo -
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sta ło znisz czo nych i wy lud nio nych. Do tknę ło to zwłasz cza te mia sta,
w któ rych znacz ny od se tek wśród miesz kań ców sta no wi li Ży dzi (Sta -
szów - 68%, Szy dłów - 30%). Na Zie mi Sta szow skiej w woj nie obron -
nej 1939 ro ku wal czy ła Ar mia „Kra ków“.

W sierp niu 1944 ro ku roz po czę ły się po zy cyj ne wal ki fron to we, któ -
re trwa ły sześć mie się cy. W ich wy ni ku ogrom ne znisz cze nia po nio sły
mię dzy in ny mi Stop ni ca, Szy dłów i Pa ca nów. Przez Ku ro zwę ki prze bie -
ga ła wte dy li nia fron tu. Mia ły miej sce ata ki dy wi zji pan cer nych, to czy -
ły się wal ki po wietrz ne, na stę po wa ły prze mar sze i co fa nie się wojsk nie -
miec kich i so wiec kich a w pa ła cu sta cjo no wa ły na prze mian szta by ich
od dzia łów. Jak wspo mi na ją miesz kań cy - wszyst ko by ło spa lo ne, zo stał
tyl ko pa łac, ko ściół i klasz tor (Ci chy, 2005; Bie lec cy, 2005).

Ów cze śni wła ści cie le ma jąt ku -P opi el owie przez ca łą woj nę po -
ma ga li par ty zan tom i Ży dom, ra to wa li lu dzi przed wy wie zie niem na
ro bo ty do Nie miec, wy ku py wa li więź niów z ge sta po. Pa łac pod czas
dzia łań wo jen nych nie zo stał znisz czo ny. Uległ de wa sta cji do pie ro po
wy zwo le niu, kie dy na mo cy de kre tu o na cjo na li za cji rol nic twa, zo stał
ode bra ny wła ści cie lom. W ma jąt ku, prze ję tym przez pań stwo, utwo -
rzo no Pań stwo we Go spo dar stwo Rol ne. 

W pod sta szow skim Grzy bo wie w 1966 ro ku roz po czę to eks plo -
ata cję złóż siar ki, a na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych w nie da le kim
Po łań cu ru szy ła bu do wa Elek trow ni im. T. Ko ściusz ki. Te dwie in we -
sty cje w znacz nym stop niu wpły nę ły na oży wie nie go spo dar cze re gio -
nu. W okre sie po wo jen nym więk szość miesz kań ców Ku ro zwęk by ła
za trud nio na w miej sco wym PGR. W póź niej szych la tach wie lu zna la -
zło pra cę w po bli skim Sta szo wie, Grzy bo wie (Siar ko pol) czy Po łań cu
(elek trow nia). Po upad ku PGR wzro sło bez ro bo cie. Nie licz ni pró bo -
wa li utrzy my wać się z in dy wi du al nej dzia łal no ści rol ni czej.

Za rys hi sto rii praw wła sno ścio wych pa ła cu

Hi sto ria Ku ro zwęk, jak wcze śniej wspo mnia no, się ga XIII wie -
ku. Ja ko osa da ry cer ska po zo sta wa ły wów czas w rę kach ro du Po ra jów
(her bu Ró ża), wy wo dzą cych się z Czech, po tom ków bra ta św. Woj cie -
cha. Zie mie te, jak mó wi miej sco wa tra dy cja, zo sta ły im nada ne przez
Bo le sła wa Chro bre go. Po cząw szy od XIV wie ku Ku ro zwe ki by ły
ośrod kiem po sia dło ści ziem skich za cnych i moż nych ro dów: Ku ro -
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zwęc kich her bu Po raj, Lanc ko roń skich her bu Za do ra, Soł ty ków her -
bu wła sne go i Po pie lów her bu Su li ma. Co cie ka we, ma ją tek ten ni gdy
nie zo stał sprze da ny - za wsze był dzie dzi czo ny - od sze ściu set lat po -
zo sta je więc w za sa dzie w rę kach jed nej ro dzi ny.

Z moż ne go ro du Ku ro zwęc kich wy wo dzi ło się wie lu zna ko mi -
tych mę żów sta nu i du chow nych. Naj wy bit niej si wśród nich to: Do -
bie sław, Za wi sza, Mi ko łaj, Krze sław, Piotr zwa ny Lu bel czyk, Mi ko łaj
Ku ro zwęc ki - wo je wo da lu bel ski, po któ rym odzie dzi czył syn Hie ro -
nim - sta ro sta szy dłow ski. Ku ro zwęc cy słu ży li wier nie ko lej nym kró -
lom za sia da ją cym na tro nie pol skim. Dzię ki te mu na dwo rach ko lej -
nych wład ców osią gnę li du że wpły wy, pia sto wa li wy so kie sta no wi ska
oraz ugrun to wa li swo ją po zy cję ma jąt ko wą. W XV wie ku ich roz le głe
do bra ziem skie, oprócz Ku ro zwęk, obej mo wa ły licz ne wsie na Zie mi
San do mier skiej, po nad to czer pa li jesz cze ko rzy ści z dzier ża wy bądź
udzia łów w kró lewsz czy znach obej mu ją cych kil ka na ście ko lej nych
miej sco wo ści. W 1470 ro ku Ku ro zwę ki otrzy ma ły pra wa miej skie.
Wte dy też wy bu do wa no mu ro wa ny ko ściół, któ ry od ro ku 1487 stał
się ko ścio łem pa ra fial nym i klasz tor nym ka no ni ków re gu lar nych la -
te rań skich, spro wa dzo nych z Kra ko wa przez Pio tra z Ku ro zwęk. Na -
stęp nymi wła ści cie la mi był ród Lanc ko roń skich i Sołtyków. W 1833
ro ku Emi lia z ro du Soł ty ków po ślu bi ła hra bie go Paw ła Po pie la.
Wnie sio ne w po sa gu Ku ro zwę ki od tąd po zo sta ją w rę kach ro dzi ny
Po pie lów her bu Su li ma. 

Mar cin Po piel uro dzo ny w 1904 ro ku, ja ko naj star szy syn Pawła
miał dzie dzi czyć ma ją tek. Wie dzę z dzie dzi ny pro wa dze nia go spo -
dar stwa zdo by wał pod czas stu diów w Wied niu i w Nan cy (le śnic two),
w 1927 ro ku no stry fi ko wał dy plom w Szko le Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie. W la tach 1929-1937, po od by ciu służ by woj -
sko wej, za rzą dzał do bra mi ro dzin ny mi w Ku ro zwę kach i Ko tu szo wie.
W 1937 ro ku wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w San do mie rzu.
Gdy wy bu chła woj na, za zgo dą bi sku pa opu ścił se mi na rium, aby za -
jąć się ro dzi ną i ma jąt kiem. W 1944 r. wraz z ro dzi ną mu siał opu ścić
pa łac. Wy pę dze ni schro ni li się na ple ba ni w Wią zow ni cy, po tem u ro -
dzi ny w Kra ko wie. Po woj nie Marcin Popiel wró cił do se mi na rium
i przy jął świę ce nia ka płań skie. Był dłu go let nim pro bosz czem pa ra fii
w Szew nej pod Ostrow cem Świę to krzy skim i nie zwy kle otwar tym na
po trze bu ją cych ka pła nem. Or ga ni zo wał dusz pa ster stwo ro dzin, ruch
oa zo wy, stwo rzył du ży ośro dek wy po czyn ko wo -r ek ole kcy jny, od re -
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stau ro wał za byt ko wy ko ściół. Za swo ją ak tyw ność przez wie le lat był
szy ka no wa ny przez wła dze ko mu ni stycz ne. W 1963 ro ku otrzy mał
god ność Szam be la na Taj ne go Je go Świą to bli wo ści Paw ła VI, czy li
pra ła ta. W cza sie sta nu wo jen ne go stwo rzył w Szew nej ap te kę bez -
płat nych le ków spro wa dza nych z Fran cji dzię ki swo im oso bi stym
zna jo mo ściom. W 1985 ro ku Jan Pa weł II mia no wał go Pro to no ta riu -
szem Apo stol skim, czy li in fu ła tem. W 1991 ro ku, tuż przed śmier cią,
ksiądz Mar cin od zy skał ro do wą po sia dłość w Ku ro zwę kach, któ rą na
mo cy te sta men tu prze ka zał sy nom swo je go bra ta Sta ni sła wa (Pa ły ga,
2001). Obec nym wła ści cie lem pa ła cu jest Jan Mar cin Po piel uro dzo -
ny w 1947 ro ku w Bel gii, skąd ja ko dziec ko wy je chał z ro dzi ca mi do
bel gij skie go Kon ga, ukoń czył stu dia in ży nier skie w Edyn bur gu.
Miesz kał w: An glii, Szko cji, Bel gii, Fran cji, USA, We ne zu eli, Nor we -
gii, Kon go, RPA i Hon du ra sie. Za wo do wo zaj mo wał się bu do wą osie -
dli przy ko pal niach mie dzi w Za irze, pra co wał przy bu do wie elek -
trow ni i za pór wod nych w Ka na dzie. Do Pol ski przy je chał z żo ną Ka -
ren i ośmior giem dzie ci w 1993 ro ku, po od zy ska niu przez ro dzi nę ro -
do wej po sia dło ści. Po cząt ko wo miesz ka li w Kra ko wie, poczym po
dwóch la tach prze pro wa dzi li się do Ku ro zwęk. Od bu do wa li z ru iny
za byt ko wy pa łac, wy re mon to wa li są sia du ją ce z nim za bu do wa nia -
pro wa dzą tu te raz pen sjo nat. Od ku pi li od pań stwa stad ni nę ko ni
w Ko tu szo wie, w któ rej ho du ją ko nie, kro wy i bi zo ny. Od nie daw na
wspie ra ich w dzia łal no ści naj star szy ich syn Mi chał - z wy kształ ce nia
praw nik, po stu diach na pre sti żo wych uczel niach w Lon dy nie i Pa ry -
żu (Rud nik, 2003).

Hi sto ria pa ła cu i te re nów przy le głych 

„Za mek w Ku ro zwę kach jest jed nym z nie wie lu za byt ków w Pol -
sce po zwa la ją cym prze śle dzić ko lej ne zmia ny sty lów, wy ni ka ją ce z kil -
ku prze bu dów w cią gu sze ściu stu le ci“ (Grzyb kow ski, 1981). Się ga ją ce
śre dnio wie cza dzie je te go obiek tu są ści śle po wią za ne z dzie ja mi pa -
nu ją cych tu za cnych ro dów: Ku ro zwęc kich, Lanc ko roń skich, Soł ty -
ków i Po pie lów (Kaj zer, 2003). Fun da to rem pierw sze go, drew nia no -
-m ur ow an ego zam ku wznie sio ne go w 2 po ło wie XIV wie ku, w miej scu
wcze śniej sze go gród ka, był Do bie sław Ku ro zwęc ki her bu Po raj. Za -
mek ulo ko wa no na le wym brze gu rze ki Czar nej, wśród mo kra deł, na



76

ZESZYTY NAUKOWE SWPR, ZESZ. I, SERIA GEOGR.-TURYST., NR 1

wy nio słej kę pie, wzmoc nio nej ba la mi. Wy ko rzy sta no w ten spo sób na -
tu ral ne wa run ki obron ne po ło że nia na te re nie ni zin nym, za le wo wym.

Do cza sów II woj ny świa to wej re zy den cja do trwa ła w do sko na -
łym sta nie. Pod czas woj ny znisz cze niu ule gła wy łącz nie oran że ria
(Grzyb kow ski, 1981). W 1944 ro ku Po pie lo wie utra ci li swo ją po sia -
dłość, któ ra na mo cy de kre tu o re for mie rol nej zo sta ła im za bra na.
Część wy po sa że nia, jak na przy kład me ble i por tre ty ro dzin ne Soł ty -
ków, prze ję ło bez po śred nio po woj nie Mu zeum Świę to krzy skie (obec -
nie Na ro do we) w Kiel cach.

Znisz czo ne do bra wraz z kom plet nie zruj no wa nym pa ła cem
zwró co no spad ko bier com ostat nich wła ści cie li w 1991 ro ku. Po pie lo -
wie od zy ska li za mek wraz z dwo ma pa wi lo na mi oraz 5 hek ta rów par -
ku, resz tę mu sie li do ku pić pła cąc za to, co po woj nie wy ko na ło tu
pań stwo. "Za rwa ny dach, za grzy bio ne, gro żą ce za wa le niem ścia ny,
po wy bi ja ne drzwi i okna, po zry wa ne po sadz ki, roz kra dzio ne me ble,
zaś apar ta men ty, w któ rych go ścił sam król Sta ni sław Au gust Po nia -
tow ski, za mie nio ne na ma ga zy ny pa szy, na wo zów i skład wę gla" (Fra -
nus, 2005). No wi wła ści cie le pod ję li trud przy wró ce nia Ku ro zwę kom
daw nej świet no ści. Po cząt ko wo za mie rza li uczy nić z obiek tu dom
pra cy twór czej dla ar ty stów z naj bliż sze go re gio nu, a za ra zem miej sce
re kre acji dla Po lo nii. Roz wa ża no też kon cep cję ulo ko wa nia w pa ła co -
wych wnę trzach od dzia łu Mu zeum Zie mi Sta szow skiej wraz z ga le rią
sztu ki. Osta tecz nie obec ny wła ści ciel - hra bia Je an Mar tin Po piel zde -
cy do wał się na prze kształ ce nie pa ła cu wraz z ota cza ją cy mi go te re na -
mi w kom pleks re kre acyj no -t ur ystyc zny. 

Atrak cyj ność tu ry stycz na pa ła cu w Ku ro zwę kach 

i je go oko lic 

Ze spół Pa ła co wy ja ko pro dukt tu ry stycz ny

Ze spół Pa ła co wy Sp. z o.o. w Ku ro zwę kach pro po nu je wy po czy -
nek w kom for to wym pen sjo na cie "Po pie lów ka", utwo rzo nym w za byt -
ko wych wnę trzach pa ła cu oraz dwóch pa wi lo nach: Oran że rii i Ofi cy -
nie. Po grun tow nej od bu do wie w la tach 1995-2005 za bu do wa nia te,
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ada pto wa ne do współ cze snych wy gód, zo sta ły prze kształ co ne w ele -
ganc ki pen sjo nat oraz re stau ra cję, sa le wie lo funk cyj ne, se mi na ryj ne.
Jest to miej sce sto sow ne do or ga ni za cji szko leń, kon fe ren cji, ban kie -
tów oraz im prez ple ne ro wych dla kil ku czy na wet kil ku set osób.

Wo kół pa ła cu roz cią ga się pię cio hek ta ro wy park kra jo bra zo wy
w sty lu an giel skim, bo ga ty w sta ro drzew, ota cza ją go po la i łą ki. Nie -
da le ko pa ła cu ist nie je stad ni na. Da je to moż li wość od by wa nia prze -
jaż dżek kon no i brycz ka mi, a zi mą or ga ni zo wa nia ku li gów. Znaj du je
się tu rów nież, je dy na w Pol sce, ho dow la bi zo nów ame ry kań skich.
Prze bie ga ją ce w po bli żu szla ki tu ry stycz ne za chę ca ją do wy cie czek
ro we ro wych i pie szych, a od da lo ny o 6 km za lew Chań cza do ką pie li,
węd ko wa nia oraz upra wia nia spor tów wod nych. 

Ma low ni czo zlo ka li zo wa ny pen sjo nat ku ro zwęc ki wy róż nia się
ci szą i spo ko jem. Przy by wa ją cym go ściom ofe ru je at mos fe rę sta re go
pol skie go dwo ru, sty lo wo wy po sa żo ne wnę trza, a przede wszyst kim
moż li wość wy po czyn ku z da la od wiel ko miej skie go zgieł ku. 

Kom plek so wa ofer ta Ze spo łu Pa ła co we go „Ku ro zwę ki - pa łac, bi -
zo ny i arab skie ko nie“ zo sta ła uzna na przez Pol ską Or ga ni za cję Tu ry -
stycz ną za je den z naj bar dziej atrak cyj nych, no wa tor skich i przy ja -
znych dla tu ry stów pro duk tów tu ry stycz nych wo je wódz twa świę to krzy -
skie go i na gro dzo na cer ty fi ka tem „Tu ry stycz ny Pro dukt Ro ku 2003“.
W ple bi scy cie Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej „Zie mia Świę to -
krzy ska - pięk na nie zna jo ma“ pro mu ją cym miej sca war te od wie dze nia,
a jed no cze śnie za ska ku ją ce przy by sza swo im uro kiem i ta jem ni czo ścią,
obiekt za jął dru gie miej sce. W 2004 ro ku za przy wró ce nie pięk na re zy -
den cji w Ku ro zwę kach oraz za stwo rze nie wzo ro wych wa run ków dla
zwie dza ją cych Ka ren i Jan Mar cin Po pie lo wie otrzy ma li pierw sze miej -
sce w kon kur sie „Pięk niej sza Pol ska“. Jest to kon kurs pod pa tro na tem
pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol ski, ma ją cy na ce lu wy róż nie nie osób
„...two rzą cych pięk no, któ rym mo że my szczy cić się przed świa tem“
(cy tat z de dy ka cji na ob ra zie, któ ry otrzy ma li lau re aci). 

Część ho te lo wa

Pen sjo nat ofe ru je 30 miejsc noc le go wych w 11 po ko jach i 2 apar -
ta men tach. Ist nie je moż li wość za kwa te ro wa nia ko lej nych kil ku osób
na do staw kach. W pa ła cu do dys po zy cji go ści jest od da nych pięć
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(czte ry dwu oso bo we i je den czte ro oso bo wy) kom for to wych po koi z ła -
zien ka mi. Na pierw szym pię trze znaj du je się re pre zen ta cyj na sa la ba -
lo wa, z ba ro ko wy mi ma lo wi dła mi ścien ny mi, sty lo wy mi ży ran do la mi
i mar mu ro wą po sadz ką, oraz przy le ga ją ce do niej trzy du że sa lo ny
(wraz z ta ra sem wi do ko wym), w któ rych or ga ni zo wa ne są kon fe ren -
cje, ba le i przy ję cia oko licz no ścio we. Po miesz cze nia te mo gą zmie ścić
łącz nie do 200 osób. Na par te rze pa ła cu miesz czą się trzy mniej sze,
po ło żo ne w am fi la dzie kom na ty, wy ko rzy sty wa ne ja ko sa le wie lo -
funk cyj ne, naj czę ściej na po trze by spo tkań o bar dziej ka me ral nym
cha rak te rze (łącz nie dla oko ło 60 osób). 

Oran że ria mie ści w swo ich wnę trzach sześć dwu oso bo wych, wy -
god nych po koi go ścin nych z ła zien ka mi oraz dwa więk sze, ogól no do -
stęp ne sa lo ny: bi blio te kę oraz ja dal nię. 

W Ofi cy nie miesz czą się dwa luk su so we, 2-3-oso bo we apar ta -
men ty, skła da ją ce się z du żej sy pial ni z ko min kiem, ga bi ne tu i ła zien -
ki. Ich prze stron ne i ele ganc kie wnę trza łą czą w so bie du cha epo ki
i no wo cze sność. W środ ko wej czę ści pa wi lo nu znaj du je się pięk ny,
owal ny, prze szklo ny sa lon z for te pia nem, uży wa ny rów nież ja ko
mniej sza sa la kon fe ren cyj na (do 20 osób) lub ja dal nia. Ele wa cja Ofi -
cy ny zo sta ła ostat nio cał ko wi cie od no wio na, przez co bu dy nek od zy -
skał swo je pięk no i ory gi nal ny cha rak ter z koń ca XVIII wie ku. 

Wszyst kie po ko je zo sta ły urzą dzo ne z ogrom ną dba ło ścią o de -
ta le, ume blo wa ne sty lo wy mi sprzę ta mi, ozdo bio ne por tre ta mi, szty -
cha mi i sta ry mi fo to gra fia mi ro dzin ny mi. Gru be mu ry, bie lo ne ścia -
ny, drew nia na pod ło ga, so lid ne me ble - nie któ re przed wo jen ne, po
re no wa cji, po zo sta łe -w yk on ane współ cze śnie, na wią zu ją ce sty lem do
tych z daw nych cza sów. Z każ de go po ko ju roz ta cza się wi dok na
pięk ny park, za oknem sły chać śpiew pta ków, a wie czo ra mi „kon cer -
ty“ żab i świersz czy. Ła zien ki urzą dzo ne są no wo cze śnie, wy po sa żo -
ne w ka bi nę prysz ni co wą lub wan nę, ręcz ni ki oraz ko sme ty ki do
użyt ku go ści. 

Część mu ze al na

Po ło żo ny po śród pięk ne go par ku pa łac jest obiek tem bar dzo cie -
ka wym pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym. Na le ży do nie licz nych za -
byt ków w Pol sce, w któ rych moż na do kład nie prze śle dzić zmie nia ją -
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cy się w cią gu wie ków cha rak ter bu dow li -p oczą wszy od drew nia no -
-m ur ow an ego zam ku ry cer skie go, po przez dwór obron ny, po ba ro ko -
wo -kl as yc ystyc zną re zy den cję. Dzię ki pra com re stau ra cyj nym i ada -
pta cyj nym, pro wa dzo nym pod nad zo rem kon ser wa to ra za byt ków, re -
zy den cja ta od zy sku je daw ną świet ność. 

Spa ce ru jąc wo kół moż na za uwa żyć za rów no po zo sta ło ści XI V-
wiec zn ego zam ku wa row ne go, jak i ele men ty póź niej szej za bu do wy,
ta kie jak XVI -wiec zna „ku rza no ga“ (w skrzy dle pół noc nym), Czar na
Bra ma, sta no wią ca od po cząt ku XVIII wie ku je dy ny wjazd na dzie -
dzi niec zam ko wy (skrzy dło wschod nie), ta ras wi do ko wy z po cząt ku
XIX wie ku. Re pre zen ta cyj na fa sa da w ko lo rze ró żu pom pe jań skie go
oraz wszyst kie de ko ra cje przed sta wio ne na fron to nie, ta kie jak ozdob -
ne kar tu sze czy pi la stry, po cho dzą z koń ca XVIII wie ku. Mi mo na dal
trwa ją cych prac kon ser wa tor sko -r emo nt owych, dla zwie dza ją cych zo -
sta ły udo stęp nio ne rów nież wnę trza pa ła cu oraz je go pod zie mia, któ -
re moż na oglą dać w to wa rzy stwie prze wod ni ków.

Du żą atrak cją dla zwie dza ją cych obiekt są usy tu owa ne pod ca -
łym pa ła cem pod zie mia. Po dzi wiać w nich moż na za rys śre dnio -
wiecz ne go zam ku obron ne go oraz ko mo ry po łą czo ne wy so ki mi i sze -
ro ki mi ko ry ta rza mi. Ich łu ko wa te skle pie nia o cha rak te rze go tyc kim
zo sta ły wy ko na ne w trak cie prze bu do wy pro wa dzo nej przez Paw ła
Po pie la (ojca ks. Marcina) w po ło wie XIX wie ku. W jed nym z pod -
ziem nych po miesz czeń, na po zio mie pod ło gi, od kry to skle pie nie głę -
biej po ło żo ne go, za sy pa ne go ko ry ta rza. Z wstęp nych usta leń wy ni ka,
że jest on usy tu owa ny po ni żej po zio mu dna prze pły wa ją cej obok rze -
ki - być mo że jest to le gen dar ne ta jem ne przej ście łą czą ce ku ro zwęc -
ką wa row nię z po bli skim ko ścio łem. Pra ce przy oczysz cza niu piw nic
trwa ły kil ka lat - usu nię to pod czas nich 3-me tro wą war stwę gru zu,
bło ta oraz nisz czą ce go ścia ny grzy ba. Pod zie mia osu szo no, za mon to -
wa no oświe tle nie -po wst ała pod ziem na tra sa tu ry stycz na.

Wła ści cie le od kil ku lat czy nią sta ra nia o to, aby do pa ła cu wró -
ci ła przy naj mniej część za gar nię tych z nie go po woj nie dzieł sztu ki.
Ostat nio po ja wi ły się szan se na od zy ska nie dzie więt na stu ob ra zów
z XVIII -wiec znej ko lek cji tak zwa ne go por tre tu sar mac kie go (obec nie
w zbio rach Mu zeum Na ro do we go w Kiel cach). Wkrót ce do Ku ro zwęk
ma po wró cić rów nież por tret Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go
z Sa lo nu Czer wo ne go. Jest to wy ko na na w XVIII wie ku ko pia ob ra zu
Bac cia rel lie go, znaj du ją ca się dziś w Mu zeum Za moj skich w Ko złów -
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ce. Nie dłu go w pa ła cu bę dzie moż na też po dzi wiać du żą część ko lek -
cji dzieł au tor stwa Jó ze fa Czap skie go - obec nie są pre zen to wa ne
w Mu zeum Na ro do wym w Kiel cach. Na le żą one do Mi cha ła - naj star -
sze go sy na pań stwa Po pie lów.

In fra struk tu ra re kre acyj na pa ła cu

Usy tu owa nie Ze spo łu Pa ła co we go w wie ko wym par ku gwa ran -
tu je praw dzi wy kon takt z przy ro dą i ci szę, za kłó ca ną je dy nie przez
śpiew pta ków. Za ło żo ny w la tach 20. XIX wie ku 5-hek ta ro wy park
w sty lu an giel skim jest po ło żo ny w do li nie mię dzy rze ką Czar ną a jej
za chod nim do pły wem. Od wsi do par ku pro wa dzi ale ja wy sa dza na
sta ro drze wem, wśród któ re go szcze gól nie wy róż nia ją się roz ło ży ste
pla ta ny. Od stro ny za chod niej przy le ga do niej roz le gły, prze cię ty
rzecz ką traw nik. Park ten oraz ota cza ją ce go po la i łą ki sta no wią do -
sko na łe za ple cze re kre acyj ne Ku ro zwęk (Grzyb kow ski, 1981).

Dla mi ło śni ków tu ry sty ki ak tyw nej szcze gól ną atrak cją jest po ło żo -
na w po bli skim Ko tu szo wie stad ni na ko ni czy stej krwi arab skiej, rów -
nież na le żą ca do ro dzi ny Po pie lów. Ofe ru je ona lek cje jaz dy kon nej na
ujeż dżal ni, kon ne prze jażdż ki -wier zchem lub brycz ką, a w zi mie ku lig
po oko licz nych la sach i łą kach. Dzie ci ma ją moż li wość pod okiem in -
struk to ra po jeź dzić na ku cu. Gru py zor ga ni zo wa ne mo gą też zwie dzić
sa mą stad ni nę lub obej rzeć spe cjal nie przy go to wa ny po kaz ko ni.

Na miej scu, w Ku ro zwę kach, ist nie je tak że moż li wość wy po ży -
cze nia ro we rów (15 sztuk). W naj bliż szym cza sie jest pla no wa ne przy -
go to wa nie ście żek ro we ro wych i przy rod ni czych oraz bu do wa kor tów
te ni so wych. Na przy le ga ją cej do par ku łą ce znaj du je się bo isko. Wy -
ty czo no tam rów nież pas star to wy dla mo to lot ni. Wła ści cie le za mie -
rza ją rów nież oczy ścić ko ry to rze ki, aby stwo rzyć do god ne wa run ki do
pły wa nia po niej ka ja ka mi.

Z my ślą o dzie ciach przy go to wa no plac za baw oraz urzą dzo -
no Mi ni ZOO w ob rę bie par ku,. Zi mą du żym za in te re so wa niem
naj młod szych go ści cie szy się lo do wi sko, miesz czą ce się w okrą -
głej fo sie przed zam kiem (na miej scu moż na bez płat nie wy po ży -
czyć łyż wy). Nie co dzien ną atrak cją jest ho dow la bi zo nów ame ry -
kań skich. Pa są ce się na łą ce zwie rzę ta tu ry ści mo gą oglą dać pod -
czas pie sze go spa ce ru, z brycz ki, bądź też z wnę trza wo zu "sa fa ri
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bi zon". Na za mó wie nie klien tów na te re nie Ze spo łu Pa ła co we go
są pre zen to wa ne mię dzy in ny mi, po ka zy walk ry cer skich, ar ty le -
rii oraz daw nych tań ców w wy ko na niu człon ków Ry cer stwa 
Zie mi Sta szow skiej. Tu ry stów oraz oko licz nych miesz kań ców
przy cią ga ją do Ku ro zwęk du że im pre zy ple ne ro we. Co rocz nie są
tu or ga ni zo wa ne do żyn ki miej sko- gmi nne. W lip cu 2004 ro ku
w ra mach "Świę to krzy skich Dni Ku pa ły" od był się fe styn ar ty -
stycz no -na uk owy pod na zwą "Szklar ki". Pre zen ta cja rze miosł śre -
dnio wiecz nych, po ka zy ry cer skie, wy sta wa wy ro bów Hu ty Szkła
Go spo dar cze go, wy stę py ar ty stycz ne, pre zen ta cje lo kal nych
twór ców lu do wych oraz we so łe mia stecz ko cie szy ły się ogrom -
nym za in te re so wa niem licz nie przy by łych go ści.

Atrak cje tu ry stycz ne w oko li cy Ku ro zwęk

Zie mia Sta szow ska, bę dą ca w prze szło ści we wła da niu naj za moż -
niej szych ro dów ma gnac kich, ma na swo im te re nie wie le za byt ków
i dóbr kul tu ry w po sta ci zam ków, ko ścio łów oraz ze spo łów pa ła co wo -
-dwo rskich. W Ku ro zwę kach, po za Ze spo łem Pa ła co wym, na uwa gę
za słu gu ją dwa za byt ko we obiek ty - ko ściół pa ra fial ny oraz ko ściół św.
Ro cha. Ko ściół pa ra fial ny Wnie bo wzię cia NMP i św. Au gu sty na,
pier wot nie go tyc ki, mu ro wa ny z ka mie nia, ma prze kształ ce nia póź -
no re ne san so we, ba ro ko we i póź niej sze. Szcze gól nie in te re su ją cym
ele men tem jest ba ro ko wa ka pli ca Pię ciu Ran Chry stu sa z XVII wie -
ku, ufun do wa na przez Lanc ko roń skich. Znaj du ją się tu taj re li kwie
Krzy ża Świę te go, cu dow ny ob raz Mat ki Bo żej, przy wie zio ny z Rzy mu
przez An nę Lanc ko roń ską, oraz ob raz, któ ry jest frag men tem oł ta rza
po lo we go ze śla da mi kul tu rec kich z bi twy pod Cho ci miem. Ko ściół
św. Ro cha, ma low ni czo usy tu owa ny na wy so kiej, ska li stej skar pie, po -
cho dzi z XVIII wie ku. Zo stał wy bu do wa ny ja ko wo tum po odej ściu
epi de mii cho le ry, któ ra pa no wa ła w oko li cach w 1705 ro ku i choć ni -
gdy nie peł nił sta łej funk cji re li gij nej, pod czas ko lej nych epi de mii
od by wa ły się w nim mo dły. 

W nie wiel kiej od le gło ści (do 25 km) od Ku ro zwęk znaj du je się
wie le in te re su ją cych miej sco wo ści i obiek tów, któ re war to od wie dzić
gosz cząc w oko li cach. Są to mię dzy in ny mi: Po ła niec, Ra ków, Ry twia -
ny, Sta szów, Strze gom, Su li sła wi ce, Szy dłów, Grab ki Du że, Ujazd,
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Osso lin, Wi śnio wa, Wią zow ni ca Ko lo nia, Ko przyw ni ca oraz nie co da -
lej po ło żo ne uzdro wi ska Bu sko Zdrój i So lec Zdrój.

Do peł nie niem miej sco wej ofer ty tu ry stycz nej są im pre zy or ga -
ni zo wa ne, przede wszyst kim w mie sią cach let nich, przez ośrod ki
kul tu ry, sto wa rzy sze nia i fun da cje. Im pre zy te czę sto na wią zu ją do
hi sto rycz nej prze szło ści re gio nu (tur nie je ry cer skie) oraz daw nych,
lo kal nych tra dy cji („Świę to krzy ska Noc Ku pa ły“). Wie le z nich od -
by wa się cy klicz nie, nie któ re ma ją cha rak ter ogól no pol ski, a na wet
mię dzy na ro do wy. Naj bar dziej zna ne i chęt nie od wie dza ne przez tu -
ry stów to: Ogól no pol ski Tur niej Ry cer ski o Miecz Kró la Ka zi mie rza
Wiel kie go w Szy dło wie, Tur niej Ry cer ski o Sza blę Krzysz to fa Bal -
dwi na Osso liń skie go w Ujeź dzie, Świę to krzy skie Dni Ku pa ły, Fe sti -
wal Kul tu ry Dzie cię cej w Pa ca no wie, Dy mar ki Świę to krzy skie,
Świę to Śliw ki w Szy dło wie, Mię dzy na ro do we Ulicz ne Bie gi Syl we -
stro we, Ple ne ry Ma lar skie w Szy dło wie, Spo tka nia z Kul tu rą Ży dow -
ską w Szy dło wie.

In fra struk tu ra tu ry stycz na

Ba za noc le go wa ba da ne go ob sza ru nie jest zbyt roz bu do wa na. Po -
za ku ro zwęc kim pen sjo na tem, w oko li cy funk cjo nu ją: 2 ho te le, 1 mo -
tel, 6 ośrod ków wy po czyn ko wych o róż nym stan dar dzie, 2 po la na mio -
to we oraz licz ne go spo dar stwa agro tu ry stycz ne. Ośrod ki wy po czyn ko -
we sku pio ne są nad za le wem Chań cza oraz w Go le jo wie w po bli żu
kom plek su sta wów. W obiek tach tych są or ga ni zo wa ne wcza sy, obo zy,
ko lo nie let nie, "zie lo ne szko ły" oraz na ra dy, szko le nia i kon fe ren cje.
W kil ku ośrod kach ist nie je moż li wość usta wie nia przy czep cam pin go -
wych i roz bi cia na mio tów z do pro wa dze niem ener gii elek trycz nej.
W ostat nich la tach w re gio nie in ten syw nie roz wi ja ją się go spo dar stwa
agro tu ry stycz ne, pro po nu ją ce ta nie noc le gi po łą czo ne z cie ka wą ofer -
tą po by to wą. Sto wa rzy sze nie Go spo darstw Go ścin nych nad Za le wem
Chań cza zrze sza 45 kwa ter agro tu ry stycz nych, roz lo ko wa nych w re jo -
nie rze ki Czar nej i Za le wu Chań cza. W sa mych Ku ro zwę kach ist nie ją
dwa ta kie go spo dar stwa, w są sied nim Ko tu szo wie sie dem. 

Licz ba obiek tów ga stro no micz nych na oma wia nym ob sza rze jest
nie wiel ka. Re stau ra cje, oprócz tej w Ku ro zwę kach, znaj du ją się tyl ko
w Sta szo wie, Ry twia nach, Szy dło wie, Ra ko wie, Chań czy i Ko ryt ni cy.
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Moż li wość wy ży wie nia ist nie je rów nież w wie lu go spo dar stwach agro -
tu ry stycz nych oraz w ośrod kach wy po czyn ko wych. Po nad to na pla -
żach i ką pie li skach funk cjo nu ją w se zo nie ba ry i ma łe punk ty ga stro -
no micz ne. 

Szla ki tu ry stycz ne 

Wy zna czo ne w oko li cy szla ki pro wa dzą przez naj cie kaw sze pod
wzglę dem przy rod ni czym i hi sto rycz nym te re ny Zie mi Sta szow skiej.
Czy stość eko lo gicz na re gio nu do dat ko wo stwa rza ko rzyst ne wa run ki
do upra wia nia tu ry sty ki pie szej, kon nej i ro we ro wej. Przez Ku ro zwę -
ki prze bie ga  kil ka szla ków tu ry stycz nych.

Do stęp ność ko mu ni ka cyj na

Ku ro zwę ki są po ło żo ne w po łu dnio wo- wscho dniej czę ści wo je -
wódz twa świę to krzy skie go, w po wie cie i gmi nie Sta szów. Są one od -
da lo ne o oko ło 20 km od głów nych tras ko mu ni ka cyj nych (dróg kra -
jo wych): E371 (Rze szów - Ra dom - War sza wa), nr 79 (Kra ków - War -
sza wa), nr 74 (Su le jów - Kiel ce - Kra śnik - Za mość - Hru bie szów), nr
73 (Ja sło - Tar nów - Bu sko Zdrój - Kiel ce). Au to bu sa mi PKS moż na
do trzeć do Ku ro zwęk bez po śred nio ze Sta szo wa, Kielc i Ka to wic. Po -
dró żu jąc z od le glej szych za kąt ków kra ju, naj le piej do je chać au to bu -
sem do Sta szo wa (bez po śred nie po łą cze nia są, na przy kład, z Kra ko -
wa, War sza wy, Rze szo wa, Lu bli na, Ło dzi, Tar no brze ga) i da lej, na
miej sce, au to bu sem lub mi kro bu sem ja dą cym do Kielc przez Chmiel -
nik. Naj bliż sza sta cja PKP znaj du je się w Kiel cach. Sam Ze spół Pa -
ła co wo -Pa rk owy jest usy tu owa ny na ubo czu, kil ka set me trów od dro -
gi lo kal nej pro wa dzą cej z Ku ro zwęk do Ko tu szo wa.

Pod su mo wa nie 

Ze spół Pa ła co wo -Pa rk owy w Ku ro zwę kach jest przy kła dem kom -
plek so we go, zhar mo ni zo wa ne go pro duk tu tu ry stycz ne go. Je go trzon
sta no wi pen sjo nat -świa dcz ący wy so kiej ja ko ści usłu gi noc le go we i ga -
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stro no micz ne, po sia da ją cy w peł ni wy po sa żo ne za ple cze kon fe ren cyj -
ne, wy ko rzy sty wa ne przy or ga ni za cji spo tkań biz ne so wych. Głów ną
atrak cją jest udo stęp nio ny dla zwie dza ją cych za mek o bo ga tej hi sto -
rii, wraz z lo cha mi, przez któ re pro wa dzi pod ziem na tra sa tu ry stycz -
na. Po zo sta ły mi ele men ta mi te go sta le roz wi ja ją ce go się pro duk tu są
atrak cje: stad ni na ko ni arab skich, za gro da ze sta dem bi zo nów, mi ni -
-zoo, plac za baw oraz te re ny re kre acyj ne (park, oko licz ne łą ki, rze ka).
Wła ści cie le, zna ko mi cie za rzą dza ją cy obiek tem, dba ją o to, aby sta le
go udo sko na lać i roz wi jać. Dzię ki te mu ma ją na dzie ję za trzy mać
przy by wa ją cych tu go ści na dłu żej. Zie mia Sta szow ska ofe ru je tu ry -
stom wie le moż li wo ści wy po czyn ku: upra wia nie spor tów wod nych,
węd ko wa nie, wy ciecz ki pie sze i ro we ro we, zwie dza nie za byt ków oraz
uczest nic two w licz nych re gio nal nych im pre zach kul tu ral nych. Ku -
ro zwę ki są za tem rów nież do sko na łą ba zą wy pa do wą dla osób pra gną -
cych po znać in ne atrak cyj ne miej sca w oko li cy. W ostat nich la tach
po wsta ło w na szym kra ju wie le pro duk tów tu ry stycz nych za słu gu ją -
cych na uwa gę. Wśród nich są też ho te le i pen sjo na ty miesz czą ce się
w hi sto rycz nych zam kach, pa ła cach i dwor kach. Przy kła dem ta kie go
obiek tu jest Ze spół Pa ła co wo -Pa rk owy w Ku ro zwę ka ch-r od owa sie -
dzi ba Po pie lów, któ ra dzię ki ich pa sji i przed się bior czo ści po ja wi ła
się na tu ry stycz nej ma pie Pol ski.
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Stro ny in ter ne to we  

www.bi zo ny.com 
www.stad ni na ko nie.com
www.san do mier skie.com 
www.swie to krzy skie.pl
www.sta szow.com 


