
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Pałacu Ossolińskich, miejsca w którym drzemie ponad 300 letnia 
historia. Posiadłość ulokowana jest w urokliwej miejscowości Sterdyń, ok.100 km od Warszawy i Białegostoku,
w czystej ekologicznie okolicy, w sąsiedztwie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i malowniczego 
Starorzecza Bugu. XVII perła architektoniczna na mapie Mazowsza, niegdysiejsza siedziba rodu Ossolińskich
i Krasińskich, odrestaurowana z pietyzmem, pełni dziś rolę profesjonalnego Centrum Konferencyjnego.

Na cały kompleks otoczony 12 ha parkiem w stylu angielskim składają się: Pałac, dwie przypałacowe Ofi cyny,
Staropolski Spichlerz z Karczmą oraz położona w ogrodzie Altana, które łącznie tworzą bazę noclegową 
dla 280 osób. 

Pałac Ossolińskich to miejsce niezwykłe, gdzie nowoczesność spotyka się z historią, gdzie dyskretna 
i zaciszna atmosfera okolicy harmonijnie współgra ze smakami regionalnych specjałów i staropolską 
gościnnością, to wreszcie idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń, wytwornych bankietów i bali, 
imprez plenerowych, czy też kameralnych uroczystości rodzinnych.
                                                                                                                                                                                                               

Do zobaczenia w Sterdyni!

www.palacossolinskich.plwirtualna wycieczka:

GPS:  52°34’57.4”N 22°17’56.6”E

Konferencje w zabytkowych 
wnętrzach 300 letniego Pałacu

E-mail:  marketing@palacossolinskich.pl
Mob:  600 950 664;   660 242 602 
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APARTAMENT W PAŁACU

• Wyposażenie: stoły, krzesła, 
ekran, tablice fl ipchart, mikrofony, 
projektor multimedialny.

• Zapewnimy dowolne rozwiązania 
audiowizualne zgodnie ze 
specyfi kacją techniczną.

• Każda z sal z dostępem do światła 
dziennego oraz z możliwością 
zaciemnienia.

• Na terenie obiektu 
bezprzewodowy Internet (łącze 
ADSL 18Mb/s na 1Mba), w Recepcji 
możliwość powielania materiału 
konferencyjnego oraz skorzystania 
z faxu.

• Do realizacji spotkań o mniej 
ofi cjalnym charakterze zachęcamy 
do skorzystania z klimatycznych 
wnętrz Miodosytni zlokalizowanej 
w podziemiach Pałacu oraz 
Buisness Roomu w Lewej Ofi cynie.

Zakwaterowanie

m  m  m2

Nazwa sali Kinowo Szkolnie Podkowa Długość Szerokość Powierzchnia Klimatyzacja
Konferencyjna 150 80 50 19,5 5,5 104,5 tak
Purpurowa 50 30 24 9,5 5,0 49,5 tak
Teatralna 40 24 18 6,5 5,0 32,5 tak
Portretowa 70 40 32 9,5 8,0 76 tak
Kominkowa 30 24 20 9,0 4,0 36 tak
Tarasowa 55 30 26 9,5 5,5 49,5 nie
Biblioteka 20 - 12 5,5 5,0 27,5 nie
Sala Kryształowa 350 200 200 28 14 392 tak

Sale konferencyjne

PAŁAC I I OFICYNY

SALA KRYSZTAŁOWA

SALA KRYSZTAŁOWA

STAROPOLSKI SPICHLERZ

CZWORAKI
SALA KOMINKOWASALA TEATRALNASALA TARASOWA

• komfortowa baza noclegowa dla 280 osób

• w cenie każdego pokoju: bogate śniadanie w formie bufetu, korzystanie ze strefy relaksu Pałacowym SPA 
oraz dozorowany parking

• w budynku Czworaki: winda oraz 6 pokoi dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Do dyspozycji Gości oddajemy 135 pokoi w tym:

• 6 dwupokojowych apartamentów składających się 

z  przestronnej sypialni z małżeńskim łożem oraz 

salonu.  Cechuje  je najwyższy standard i elegancja. 

Wyposażone w piękne zabytkowe meble oraz łazienki 

z  wannami z hydromasażem lub komfortowe kabiny 

prysznicowe.  Każdy z nich spełni oczekiwania nawet 

najbardziej wymagających Gości.

•  27 pokoi w Pałacu i Ofi cynach zaaranżowanych 

w  ekskluzywny sposób, w harmonii z wystrojem całego 

Pałacu, z najwyższą dbałością o szczegóły. W każdym 

pokoju znajduje się TV, lodówka, pojemna szafa, komfortowa 

łazienka z prysznicem, komplet ręczników i  kosmetyków 

oraz suszarka.

• 37 pokoi w Spichlerzu urządzonych w stylu staropolskim. 

Na trzech piętrach czekają na Państwa oryginalne wnętrza 

z witrażami oraz z ręcznie wykonanymi  meblami ludowymi.  

Każdy pokój wyposażony w TV, łazienki z kabinami 

prysznicowymi suszarkami, komplet ręczników i kosmetyków.

• 65 pokoi w Czworakach - zdobią je ręcznie wykonane, 

drewniane meble, które współgrając z kolorystyką ścian 

oraz funkcjonalnych dodatków tworzą klimat sprzyjający 

zarówno wypoczynkowi po efektywnym dniu szkoleń 

jak i biesiadowaniu. Wyposażenie każdego z pokoi 

to: funkcjonalna, dobrze oświetlona łazienka z kabiną 

prysznicową, zestawem kosmetyków, suszarką do włosów 

i ręcznikami; telewizor 32 cale z płaskim ekranem, pojemna 

szafa wnękowa oraz stolik z miejscem do pracy.
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W Sali Kryształowej organizujemy wystawne bankiety, elegancje gale oraz uczty 
z całym bogactwem smaków i zapachów kuchni regionalnej. Łącząc staropolski 
obyczaj z nowoczesnym podejściem, projektujemy niezapomniane przyjęcia 
weselne.

Nowoczesna instalacja multimedialna i audiowizualna, pozwala na komfortową 
obsługę imprez o charakterze artystycznym i rozrywkowym.:
• 6 wysokiej klasy cyfrowych systemów bezprzewodowych z nadajnikami do ręki
• 35 głośników sufi towych o podwyższonym standardzie, rozmieszczonych 

strefowo
• ekran multimedialny rozwijany elektrycznie o wymiarach 3 m x 2,25m zapewnia 

wysoką czytelność wyświetlanych materiałów, doskonałe tło do sesji fotografi cznej
• rzutnik zamontowany na wysuwanej windzie o jasności 4800 ANSI i kontraście 

10000:1 daje możliwość bezprzewodowej transmisji HD poprzez Novoconnect.
• multiodtwarzacz akceptujący wszystkie podstawowe formaty zapisu na nośnikach 

CD/DVD/SD/USB
• scena o wymiarach: 6 x 2,5 m
• profesjonalne oświetlenie proscenium oraz parkietu. 

Degustacje starzonych miodów i nalewek, klimatyczny koncert smyczkowy, bal 
maskowy, obfi tująca w ferię barw i dźwięków rewia, wystawny bankiet połączony 
z koncertem ulubionego zespołu, a może gala z udziałem profesjonalnych 
konferenasjerów? – zadbamy o niepowtarzalny klimat każdego wydarzenia.

Sala bankietowa o powierzni 390 m2 ulokowana jest są na terenie zamkniętym 
z  możliwością korzystania z 12 ha ogrodu. A tuż o krok 300 letni Pałac, honorowy 
dziedziniec z fontanną i taras...

Odkryj smak regionu

Gdy okazja wymaga wyjątkowej oprawy 

Sala Kryształowa
W naszym menu powracamy do naturalnych składników i smaku staropolskiej kuchni:
starannie wyselekcjonowane i kruche wędliny, sycące zupy i kremy jarzynowe, pieczone
mięsiwa marynowane w miodzie i jarzębiaku z konfi turą z czerwonej cebuli i prażonych
jabłek, kapusta z dziczyzną i borowikami, wyborne pierogi i kartacze, chołojec, 
aromatyczne baby ziemniaczane z boczkiem, ciasta drożdżowe na kruszonce, 
makowce słodzone miodem czy domowe placki z owocami…

… wszystkie dania powstają z regionalnych produktów: dziczyzna, borowiki 
i  rydze pochodzą z okolicznych lasów, ryby z łowisk nad Bugiem, wyborne mięsa 
pieczyste z regionalnych wędzarni, sterdyński miód z lokalnych pasiek, a bochny 
świeżego chleba ze zbóż zebranych na sokołowskich polach. Dostarczają nam je 
zaprzyjaźnieni i sprawdzeni dostawcy, produkujący swoje wyroby według tradycyjnych, 
rodzinnych receptur.

• mieści się na I piętrze Pałacu. Składa się na nią amfi lada 6 pięknych sal, udekorowanych odrestaurowanymi XVIII–wiecznymi 
polichromiami z motywami pompejskimi. W salach restauracji organizujemy wystawne kolacje uroczyste oraz eleganckie kolacje 
bufetowe. Pałac to idealne miejsce na wieczór zarówno w kameralnym gronie, jak i wystawny bankiet na 150 osób. Bogate menu 
jest ustalane indywidualnie, zawsze według życzenia naszych Gości.

Zapraszamy do odwiedzenia
6 restauracji - każda to
niepowtarzalna atmosfera
i inny, ciekawy pomysł na
organizację Państwa imprezy
fi rmowej.

Staropolska Karczma w podziemiach Spichlerza ugości do 150 osób
• Podajemy tu dania regionalne oraz dania kuchni staropolskiej. Ogromne kamienne palenisko umożliwia organizację biesiad 

grillowych (Szef Kuchni grilluje na żywo!) niezależnie od pory roku. Z klimatem drewnianych bel i stropów i oryginalnym 
wystrojem Karczmy doskonale komponują się pokazy fechtunku artystycznego, biesiady szlacheckie czy teatr ognia. To idealne 
miejsce na organizację zabawy tanecznej z muzyką na żywo lub DJ-em.

• Do dyspozycji Gości: stół bilardowy i  pingpongowy oraz darty.

Restauracja Pałacowa

BAREK KAWOWY BUFETY

KUCHNIA

ZESPÓŁ

PARKIET

WC
DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WC

MĘSKI

WC

MĘSKI

WC

DAMSKI

SZATNIE

SALA KRYSZTAŁOWA USTAWIENIE BIESIADNE

BAREK KAWOWY BUFETY

KUCHNIA

ZESPÓŁ

PARKIET

WC
DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WC

MĘSKI

WC

MĘSKI

WC

DAMSKI

SZATNIE

SALA KRYSZTAŁOWA USTAWIENIE BANKIETOWE
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Po efektywnym dniu szkoleń

Dlaczego Pałac Ossolińskich?
• Nietuzinkowy anturaż - 300 letni Płałac odrestaurowany z pietyzmem 

oraz  zaadoptowany na profesjonalne Centrum Konferencyjne, otoczony 12 ha 
parkiem w stylu angielskim.

• 15 letnie doświadczenie w planowaniu i organizacji konferencji, seminariów, aukcji, 
uroczystych gali i bankietów oraz imprez okolicznościowych.  Listy referencyjne 
zadowolonych Klientów stanowią doskonałe potwierdzenie naszych umiejętności.

• Bezpłatny, pojemny parking na 220 aut.
• Strefa SPA - W zabytkowych podziemiach Lewej Ofi cyny na naszych Gości czekają 

sauny: sucha i  parowa, jacuzzi, łóżko masujące, solarium oraz SPA Bar. Jest to 
miejsce z wyjątkowym klimatem, ciekawym wystrojem, gdzie po chwilach relaksu 
w saunach można oddać się błogiemu lenistwu z fi liżanką zielonej herbaty lub 
szklaneczką soku ze świeżych owoców. Na życzenie naszych Gości przygotujemy 
bufet przekąskowy bądź kolację bufetową. Wieczór SPA może zamienić się 
w modne party w szlafrokach. W SPA barze Szef kuchni przygotuje dla Państwa 
dania smaczne i lekkie, a barman kolorowe drinki.

• Lokalizacja - ok. 100 km od Warszawy i Białegostoku, w sąsiedztwie 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i malowniczego Starorzecza Bugu.

• Aby umilić Gościom czas spędzony w naszym obiekcie przygotowaliśmy szereg 
atrakcji. W zabytkowych podziemiach Pałacowej Miodosytni prowadzimy 
degustacje wybornych miodów pitnych, nalewek, starzonych wódek i cygar. 
Organizujemy ponadto ekskluzywne szkolenia z savoir vivre, turnieje szermiercze, 
biesiady staropolskie, wieczory szlacheckie z widowiskowym teatrem ognia, 
inscenizacje polowań z sokołami oraz ogniska z pieczeniem kiełbasek.

• Amatorom aktywnego wypoczynku polecamy spływy kajakowe rzeką Bug, rajdy 
off-roadowe czy paintball oraz oddajemy do dyspozycji bogatą ofertę scenariuszy 
gier i zabaw team-buildingowych.

• Wielbicieli mniej ekstremalnych sportów zachęcamy do błogiego odpoczynku na 
pałacowym tarasie lub skorzystania z zarybionych łowisk i sprzętu wędkarskiego, 
a spragnionych relaksu dla ciała zapraszamy do znajdującej się na terenie 
kompleksu strefy SPA (2 pachnące drewnem sosnowym sauny: sucha oraz parowa, 
intymne jacuzzi, łóżka masujące, solarium oraz bieżnia).

Teren Powiatu Sokołowskiego to:

• siedem rezerwatów przyrody, 
obszar Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego, Sieci Natura 
2000 oraz Zielonych Płuc Polski

• malownicze szlaki turystyczne 
piesze, rowerowe i konne, lasy 
wiosną pachnące konwaliami, 
latem pełne jagód i jeżyn, jesienią 
zaś obfi tujące w grzyby,

• gospodarstwa agroturystyczne, 
w których skosztować można 
miodu z domowej pasieki, wędliny 
wędzonej wg. babcinych receptur 
i poczuć smak prawdziwych lodów, 
których historia produkcji sięga 
1946 roku

• miejsce, w którym odnaleźć 
można ślady koegzystencji kultury 
oraz ludności polskiej, żydowskiej 
i  ruskiej

• zabytkowe zespoły dworskie, 
okazałe kościoły i świątynie, 
przydrożne kapliczki oraz pomniki

• podróż śladami bohaterów 
historycznych wydarzeń: rodu 
Ossolińskich oraz Krasińskich, 
Ludwika Górskiego, powstańców 
styczniowych, Żołnierzy Wyklętych, 
ofi ar niemieckich gett czy 
ks. Krzysztofa Kluka…

ŁAŹNIA PAROWA - SALON SPA SZLACHECKA GRA FABULARNADEGUSTACJE WHISKY W PAŁACOWEJ

Miodosytnia 
• dwa połączone ze sobą kameralne pomieszczenia w podziemiach Pałacu, w których zostały bardzo ciekawie wykorzystane 

i zaaranżowane ceglano-kamienne sklepienia. Oświetlone świecami podziemia tworzą nastrojowy, tajemniczy klimat dla kolacji 
w niedużym gronie. Miodosytnia to idealne miejsce na organizację degustacji miodów, starzonych wódek lub cygar.

Pub z salą bilardową oraz brydżową
• Pub znajduje się w odrestaurowanych i specjalnie przygotowanych piwnicach Prawej Ofi cyny. Wystrój nawiązuje klimatem 

do regionalnej Karczmy. Jest to ciekawe miejsce na spotkania towarzyskie, przy zimnym piwie i dobrej muzyce. 

• To idealne miejsce na organizację kolacji z grillem i ogniskiem z  pieczeniem kiełbasek, 
zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Wewnątrz znajdują się grille i kamienne 
palenisko. Oświetlona starymi lampami kolejowymi sala jest w całości kryta 
i przeszklona, co pozwala na kontynuowanie imprezy w przypadku zmiany pogody. 
Położona jest w pałacowym ogrodzie, w niedalekim sąsiedztwie zarybionych stawów, 
zaledwie 50 m od głównego budynku Pałacu i prowadzi do niej oświetlona alejka.

Pałacowa Altana

KILKASET METRÓW OD PAŁACU 
MIEŚCI SIĘ UROKLIWY XVIII WIECZNY 
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANNY.

Z ARCHIWUM MUZEUM 
W CIECHANOWCU

S8

S8

2

62

63

637

637

697

694

Warszawa

Sterdyń

Mińsk Mazowiecki

Sulejówek
Kałuszyn

Siedlce

Sokołow

PodaskiLiw

Węgrów

Zuzela

Ceranów

Ciechanowiec

Zambrów

Małkinia

Białystok

Brok

Wyszków

Stanisławów

Impreza plenerowa do 160 osób, 
piwo i bilard w piwnicach Prawej 
Ofi cyny i ekskluzywna degustacja 
miodów w Pałacowej Miodosytni, 
czyli trzy sposoby na udany event 
fi rmowy zarówno dla licznej grupy, 
jak i na spotkanie w  kameralnym 
gronie.
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Najdawniejsza wiadomość o Sterdyni pochodzi z 1446 roku. Pierwszym, odnotowanym 
w źródłach właścicielem posiadłości był Piotr Kiszka herbu Dąbrowa. Po nim Sterdyń 
odziedziczył jego syn, Mikołaj, do którego w roku 1580 należał też Ciechanowiec. 
Dobra sterdyńskie pozostawały we władaniu Kiszków do roku 1622.

W roku 1673 Zbigniew Ossoliński, następny właściciel majątku, podarował go synowi 
Jerzemu, chorążemu nurskiemu. Wówczas to Pałac został gruntownie przebudowany 
w stylu barokowym. Ostatni z Ossolińskich, Stanisław, ukończył budowę kościoła, 
doprowadził do przebudowy pałacu w duchu klasycystycznym oraz przyczynił się do 
nowego ukształtowania przestrzennego rezydencji sterdyńskiej.   

W roku 1809 córka Stanisław Ossolińskiego - Emilia poślubiła Józefa Wawrzyńca 
Krasińskiego herbu Ślepowron. Do osób bywających w domu Krasińskich należał Jakub 
Kubicki, znany wówczas i ceniony architekt. Jemu to właśnie Stanisław Ossoliński zlecił 
przebudowę sterdyńskiego pałacu. Kubicki, uczeń słynnego Dominika Merliniego, 
twórcy Łazienek Królewskich w Warszawie, zastosował w projekcie rozwiązania swego 
mistrza.      

W 1847 roku, po śmierci Józefa Wawrzyńca  Krasińskiego, wyłączną właścicielką 
majątku stała się Paulina z Krasińskich, żona Ludwika Górskiego herbu Bożawola. 
Ludwik Górski był postacią wyjątkową wśród ówczesnych ziemian. Jako przeciwnik 
pańszczyzny wprowadził odpłatność za robociznę, przeprowadził jedną z pierwszych 
w kraju meliorację gruntów. Był ponadto nieofi cjalnym łącznikiem Kościoła katolickiego 
w Królestwie Polskim z papieżami Piusem IX, Leonem XIII i Piusem X. Nic więc dziwnego, 
że Pałac nazywano trochę złośliwie „polskim Watykanem”. Pod zarządem Ludwika 
Górskiego Sterdyń przeżywała okres największego rozkwitu.

Majątek mocno ucierpiał podczas I wojny światowej. W 1915 roku wycofujące się 
oddziały rosyjskie spaliły znaczną część zabudowy miasteczka. W tym czasie Pałac 
przejął Kazimierz Krasiński, właściciel sąsiadującego ze Sterdynią majątku w Starej Wsi. 
W rękach Krasińskich pałac pozostał do roku 1944. W wyniku reformy rolnej z 1944 roku 
dawnych właścicieli wywłaszczono z majątku sterdyńskiego. Dobra rozparcelowano, 
a Pałac przeszedł na własność Państwa. Następowała powolna dewastacja budynku.

Po II wojnie światowej w Pałacu urządzono szpital dla rannych żołnierzy. Potem 
jego miejsce zajęło gimnazjum. Kiedy szkoła opuściła mury Pałacu jej miejsce zajęła 
porodówka aż do 1968 roku. Ściany pobielono. W salach na parterze zniknęły ozdobne 
polichromie. Przez cały czas budynek nie był remontowany, wyższe kondygnacje 
przeciekały, dach groził zawaleniem. Pod koniec lat 80. XX wieku budynek kupił 
Związek Kompozytorów Polskich z myślą o utworzeniu domu pracy twórczej. Pomysł 
nie został jednak zrealizowany.  

W 1997 roku sterdyński pałac przed ruiną uratowali Jan i Ignacy Pacewiczowie, którzy 
zorganizowali tu nowoczesne centrum konferencyjne z bazą noclegową. Uwagę osób 
odwiedzających zwracają efektowne sale udekorowane polichromiami z motywami 
pompejskimi. Na ścianach wiszą obrazy z wizerunkami przedstawicieli rodziny 
Ossolińskich. Wszystkie pomieszczenia pałacowe, a także pokoje w Staropolskim 
Spichlerzu zostały odrestaurowane według najwyższych standardów. We wrześniu 
2015 roku, dzięki dotacji unijnej zakończono prace związane z budową nowego 
obiektu na planie posiadłości - Czworaków  z reprezentacyjną sala balową, oraz  65 
pokojami rozlokowanymi na dwóch kondygnacjach budynku, zwiększając tym samym 
potencjał szkoleniowo- noclegowy Zespołu Pałacowego Ossolińskich.

Elewacja południowa Pałacu 
– sierpień 2014

Elewacja południowa Pałacu 
– czerwiec 1966

Elewacja południowa Pałacu 
– wrzesień 2001

Historia Pałacu


