IWONICZ
Otaczające IwoniczZdrój łagodne
wzgórza Beskidu
Niskiego, dobrze
komponują się
z zaciszną atmosferą miejscowości.
Choć jest to jedno
z najstarszych
uzdrowisk w Polsce,
nie należy do najbardziej znanych.
Najwcześniejsze
wzmianki o bijących tu leczniczych
źródłach sięgają
początku XV wieku,
a pierwsza pewna
informacja o działającym w Iwoniczu uzdrowisku
pochodzi z końca
XVI w. Dostarcza
jej Wojciech Oczko,
ojciec polskiej balneologii, w swej
pionierskiej publikacji pt. „Cieplice”.
Przez wieki rozwój miejscowości nie był dynamiczny. Liczne
turbulencje historii tego regionu:
kolejne wojny, najazdy, grabieże
i epidemie powodowały, że
uzdrowisko, co pewien czas
zamierało. W XVIII wieku arystokracja i szlachta wybierała raczej
modne kurorty znajdujące się we
Włoszech, na Węgrzech, w Czechach. Iwonicz nie dorównywał
im swoim poziomem.
Punktem zwrotnym w historii
uzdrowiska jest jego zakup przez
rodzinę Załuskich. Właściwie

moment, w którym hrabia Karol
Załuski, były powstaniec listopadowy pozbawiony przez rząd
carski obywatelstwa i swoich
dóbr na Litwie za udział w polskim zrywie niepodległościowym, sprowadził się do Iwonicza
razem z żoną Amelią. Po zbadaniu składu chemicznego wód
mineralnych i potwierdzeniu,
że faktycznie są one lecznicze,
z dużą energią zabrali się do
odbudowy, czy też raczej rozbudowy miejscowości. Wykarczowali las, wysypali ścieżki,
zbudowali pierwsze domy mieszkalne, łazienki, zbiorniki na wodę,
kaplice zdrojową.
Od tego czasu, czyli końca
lat 30. XIX wieku kurort iwonicki
zaczął cieszyć się popularnością,
która tylko zyskiwała na mocy
przez całe stulecie. Rozwojowi
usług zdrowotnych dla kuracjuszy, wtórowało bujnie toczące
się życie towarzyskie i kulturalne
kąpieliska. W tym okresie, do
stałych bywalców Iwonicza-Zdroju należał m.in. Wincenty
Pol, a także Władysław Bełza –
główny animator życia kulturalnego badu.

Prawdziwy szczyt popularności
uzdrowiska przeniósł jednak
XX wiek po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Wtedy
powstały nowoczesne sanatoria
przystosowane do całorocznej
obsługi kuracjuszy. Do repertuaru rozrywek im oferowanych
takich jak bale, teatr, występy
orkiestry doszły nowe: kino,
tenis. To wszystko przerwała
II wojna światowa. Po niej zaś,

wraz z nadejściem nowej rzeczywistości politycznej w Polsce,
zakład został znacjonalizowany.
Do Iwonicza zaczęły ściągać
turnusy pracownicze. Postawały
nowe sanatoria, a na zboczach
Góry Winiarskiej wyrosła nawet
cała ich dzielnica.
W latach 70. XX wieku Iwonicz-Zdrój zyskał prawa miejskie,
a jego centrum z XIX- i XX-wiecznymi budynkami zostało objęte
ochroną konserwatorką. Być
może to uchroniło uzdrowisko
przed gwałtownym przekształceniem jego zabytkowej części
wraz z nadejściem kapitalizmu –
w latach 90. XX wieku i później po
prywatyzacji zakładu w 2011 roku.
Pewne jest, że różne elementy
spędzenia wczasów w kurorcie
od XIX wieku do dziś nie bardzo
się zmieniły. I nie chodzi wyłącznie o scenografię architektoniczną, w jakiej kuracjusze piją
lecznicze wody, zażywają kąpieli
i poddają się zabiegom, ale także
o cudowne efekty duchowe jakie
wywołuje obcowanie z tutejszą
naturą. Władysław Bełza w przewodniku „Iwonicz i jego okolice”,
napisanym przez
pisarza w 1885 roku
za namową hrabiego Michała
Załuskiego (ówczesnego właściciela
zakładu), zachęca
do czerpania z uroków beskidzkiego
krajobrazu i pieszego przemierzania okolicy taką
oto obietnicą:
„Spacerów […]
jest do syta w Iwoniczu. Możesz
na cały dzień zaszyć się w lasy
i nurkować w nich bez obawy
zbłądzenia;[…] a gdziekolwiek
skierujesz swe kroki, zawsze
możesz być pewnym, że taki
spacer lub dalsza wycieczka,
opłacą Ci sowicie poniesione
trudy i wniosą do duszy
tysiące najmilszych wrażeń
których już żadne późniejsze
zatrzeć nie zdoła.”

Podcast
Odwierty. Jak wydobycie wody
i ropy zmieniło oblicze beskidzkich kotlin.
Pobyt w sanatorium to moment
intensywnych doznań zmysłowych - zabiegi, masaże i kąpiele.
Picie wód mineralnych o dziwnych i wyrazistych smakach.
Dodatkowo doświadczenie to
wzmacnia zwolnienie rytmu
dnia, ograniczenie codziennych
aktywności i skupienie na ciele.
To są uniwersalne doświadczenia
każdego kuracjusza, niezależnie
od tego, w jakim uzdrowisku się
znajduje. Dla odwiedzających
Iwonicz-Zdrój, ten zestaw sensualnych doświadczeń jest jeszcze bogatszy. Podczas spacerów
po okolicznych lasach, dosięga
ich charakterystyczny, ostry
zapach ropy naftowej zmieszany
z wonią jodłowego igliwia. A wraz
z nim, sentymentalna i pobudzająca wyobraźnie opowieść
dotycząca odległej przeszłości,
kiedy Bełkotka – najstarsze źródło wody mineralnej, cudownie
płonęło żywym ogniem.
Beskid Niski był kiedyś bogaty
w złoża ropy naftowej. Wraz
z przełomowymi odkryciami –
lampą naftową i metodą destylacji nafty z ropy – dokonanymi
przez Ignacego Łukasiewicza
w XIX wieku, całą Galicję ogarnęła gorączka wydobycia oleju
skalnego. W krótkim czasie
powstawały spektakularne fortuny. Także właściciele Iwonicza-Zdroju włączyli się w poszukiwania i wydobycie cennego
surowca. Zbocza okolicznych
gór zaczęły znaczyć liczne
odwierty i charakterystyczne
kiwony oraz inne konstrukcje
służące wyjęciu skałooleju
ciekłego na powierzchnię ziemi.
Podcast opowiada jak odbiło
się to na historii kurortu, jego najbliższej okolicy i mieszkańcach.
Zdradza także tajemnicę Bełkotki,
i to nie tylko tą legendarną opisywaną już w XV–wiecznych
zapiskach uczonych, ale zupełnie
współczesną i XX–wieczną.

IWONICZ

Rąba

Zdro

jowa

14

1

13
Pola

Kopaln

iana

5 6

11

9 8 7
10
12

4

3

2

1 – Willa Mały Orzeł

2 – Sanatorium
Biały Orzeł
Budynek został zbudowany
dekadę wcześniej niż Mały Orzeł,
w stylu szwajcarskiej secesji.
Po dziś dzień przyjmuje w swoje
podwoje kuracjuszy

3 – Willa pod Jodłą
Murowane sanatorium z końca
XIX wieku. Powstało w miejscu
drewnianej willi, wielokrotnie
przebudowywane.

4 – Krakowiak
Willa w stylu szwajcarskim, zbudowana w latach 60. XIX wieku.
Miała piękną, bogato zdobioną
werandę, niestety z czasem
zabudowaną. Krakowiaka strawił
pożar, jednak na pocz. XXI wieku
willa została odbudowana.
Dziś mieści się w niej kawiarnia,
w której organizowane są dansingi dla kuracjuszy.

5 – Dom Zdrojowy
Wzniesiony w latach 60. XIX
wieku, Dom Zdrojowy miał na
celu zaspokojenie potrzeb towarzyskich kuracjuszy napływających coraz szerszym strumieniem do intensywnie rozbudowywanego i unowocześnianego
Iwonicza. W budynku znajdowała
się między innymi duża i ozdobna
sala balowa, obecnie mieszcząca
kino „Wczasowicz”.

Leś

na

Drewniany budynek z lat
20. XX w., w którym styl szwajcarski nosi silne znamiona lokalnej ciesiołki. Niestety obecnie
budynek niszczeje.

6 – Bazar
wysoka wieża zegarowa czyni
z budynku najbardziej charakterystyczny punkt uzdrowiska.
Zbudowany w stylu szwajcarskim
w latach 70. XIX wieku, pierwotnie stanowił elegancki hotel dla
kuracjuszy. Jego nazwa pochodzi
od mieszczących się w parterze
budynku sklepów z dobrami
luksusowymi. Obecnie znajdują
się w nim mieszkania, a na dole
sklepy z pamiątkami.

7 – Stary Pałac
Jeden z pierwszych budynków
zbudowanych przez Załuskich
w okresie restauracji uzdrowiska
(lata 30 XIX wieku). Drewniany
budek w stylu późno klasycystycznym zaprojektowała Amelia Załuska. Stanowił on letnią
rezydencję właścicieli zakładu,
a jednocześnie pełnił funkcję
recepcyjną. Dziś mieści siedzibę
dyrekcję uzdrowiska.

8 – Stare Łazienki
Uruchomione jako nowy zakład
kąpielowy dla kuracjuszy już
w latach 30. XIX wieku. Na
początku był to murowany budynek parterowy, jednak szybko –
w ciągu 30 lat – konieczna była
jego rozbudowa o górne piętro, by
odpowiedzieć na zapotrzebowanie
przybywających do kąpieliska.

9 – Pijalnia i kryty
deptak
Dawniej w budynku oferowano
kąpiele borowinowe. Obecnie
kuracjusze mogą w nim skosztować różnych typów leczniczych
wód iwonickich i kupić lokalnie
kosmetyki. Wnętrze pijalni jest
stylizowane na oranżerię. W podcieniach budynku swoje stoiska
rozstawiają handlarze pamiątek.

10 – Pawilon
nad Źródłami
Glorieta oparta na ośmiu kolumnach, wznosi się nad źródłami
mineralnymi Karola, Amelii.
Tuż obok stoi murowany kiosk
nad źródłem Józefa – budynek
powstał w latach 20. XX wieku
w miejscu drewnianego pawilonu. Źródła noszą imiona hrabiów Załuskich, którzy w latach
30. XIX wieku tchnęli nowe życie
w uzdrowisko.

11 –Kaplica
zdrojowa
Kościół pw. Św. Iwona i Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych zbudowany pod koniec XIX wieku,
stanowi rzadki dla Podkarpacia
przykład drewnianej kaplicy
zdrojowej w stylu neogotyckim.

12 – Excelscior
sanatorium oddane do użytku
na początku lat 30. XX wieku,
było jednym z pierwszych przyjmujących kuracjuszy przez cały
rok. Jego modernistyczna bryła
została niestety zaburzona przez
niedawną rozbudowę budynku,
w którym obecnie mieści się szpital.

13 – Bełkotka
najstarsze źródło Iwonicza-Zdroju
wypływające z Góry Przedziwnej.
Przyczyniło się do rozsławienia
miejscowości – pierwsze wzmianki
o nim pojawiają się u XV-wiecznych
badaczy zainteresowanych leczni
czymi walorami wód. Przy źródle
znajduje się płaskorzeźba upamiętniająca Wincentego Pola, jednego
z XIX-wiecznych piewców uzdrowiska.

14 – Górnik
Modernistyczny budynek
z lat 70. XX wieku, jako pierwszy
zbudowany w nowej dzielnicy na
zboczach Góry Winiarskiej, dzięki
hojnemu gestowi Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Górników.

Projekt został zrealizowany ze środków
Muzeum Historii Polski w ramach programu
Patriotyzm Jutra.

