
Nałęczów zalicza 
się do grona naj-
starszych polskich 
miejscowości 
uzdrowiskowych. 
Pierwsze kura-
cje odbywały 
się tutaj jeszcze 
w ostatnich latach 
I Rzeczpospolitej. 
W później szych 
latach uzdrowisko 
zaliczało swoje 
wzloty i upadki. 
Ich przyczyną nie 
były walory leczni-
cze nałęczowskie go 
mikroklimatu 
(te zawsze oce-
niano jako może 
nie zjawiskowe, 
ale na pewno 
przyzwoite), ale 
polityka, która 
brutalnie wdzie-
rała się między 
kąpiele i spacery. 

Złoty wiek Nałęczowa zaczął 
się w latach 80. XIX wieku, 
gdy uzdrowisko zapełniło się 
przedstawicielami ówczesnej 
elity kulturalnej i politycznej. 
Bolesław Prus spędził w Nałę-
czowie dwadzieścia siedem 
sezonów i najchętniej zostałby 
stałym mieszkańcem, ale na 
przeszkodzie stanęły mu układy 
rodzinne. Przeprowadzka powio-
dła się w przypadku Stefana 

Żeromskiego, który zasiedlił 
zbudowaną specjalnie dla niego 
w stylu zakopiańskim „Chatę” – 
połączenie pracowni, samotni 
i bazy wypadowej do korzystania 
z uciech nałęczowskiego życia 
towarzyskiego. Z kolei Michał 
Elwiro Andriolli został w Nałę-
czowie na zawsze. Gdy poczuł, 
że trawiąca go choroba wchodzi 
w fazę terminalną, kazał się przy-
wieźć do Nałęczowa, by tu spę-
dzić ostatnie chwile i spocząć 
na nałęczowskim cmentarzu. 

Popularność Nałęczowa ma 
wiele źródeł. Pierwsze z nich – 
dosłownie – bije do dziś w parku 
zdrojowym. To żelazianka, czyli 
wysoko zmineralziowana woda, 

którą stosowano w leczeniu 
najróżniejszych przypadłości. 
Drugie to bliskość Warszawy 
i Lublina. W czasach, w których 
wysokie góry i otwarte morze 
znajdowało się poza zasięgiem 
mieszkańców Królestwa Pol-
skiego, Nałęczów ze swoimi 
pagórkami i świeżym powietrzem 
dawał doskonałą namiastkę 
Zakopanego czy Sopotu. To nie 
przypadek, że kariera Nałęczowa 

nabrała tempa, gdy otwarta 
została w pobliżu kolej Nadwi-
ślańska, która skracała podróż 
do Warszawy do 5 godzin, a do 
Lublina do godziny. 

Położenie Nałęczowa wśród 
wzgórz i wąwozów dodaje mu 
uroku i od lat przynosi kuracju-
szom wiele intensywnych wra-
żeń. W sierpniu 1894 roku Bole-
sław Prus, który spędza właśnie 
w Nałęczowie swoje jedenaste 
z rzędu wakacje, ciągle nie może 
wyjść z podziwu:
Proszę sobie przedstawić dolinkę, 
tak małą jak wszystko, co jest 
dobrem na świecie, otoczoną 
wieńcem tak łagodnych pagór-
ków, że każdy ż nich dziecko 

mogłoby zakryć rączkami. W tej 
dolinie proszę umieścić park, 
zaludniony wszelkiego rodzaju 
roślinnością: lipami, kasztanami, 
sosnami, klonami, nawet ana-
nasami, które na własne oczy 
widziałem w słojach. Proszę tę 
dolinkę połączyć z resztą świata 
za pomocą mnóstwa cienistych 
wąwozów, wąwozików, na które 
nie można spoglądać bez wes-
tchnień, a będziecie mieć bardzo 

niedokładne wyobrażenie o pięk-
nościach nałęczowskiej natury.
Czy to już wszystko?... Bynajmniej. 
Są tu jeszcze dwie rzeczułki, 
z których jedna prowadzi zuchwa-
łych turystów aż do Kazimierza, 
druga - zasila parkową sadzawkę; 
po której zakochani mogą pływać 
czółnami, karmić białopióre łabę-
dzie, wzdychać przy bladolicym 
księżycu lub przypatrywać się 
budynkom hydropatycznym, odbi-
tym w zwierciadle wody.

Podcast
Wsie i miejscowości dookoła 
są całkiem zwyczajne. Kiedyś 
budowano je z bielonego drewna 
i strzechy, dziś z pustaków 

i dachówki. Tylko Nałęczów 
jest zupełnie inny. Nagle, 
pośród lessowych pagór-
ków i wąwozów zaczynają 
wyrastać wille jak w Zako-
panem czy Szwajcarii. 
Wśród lokatorów – najbar-
dziej znane nazwiska z pod-
ręczników historii Polski. 
Z Nałęczowa równie daleko 
jest do góralskich lasów, 
jak do powietrza pełnego 
jodu. Jak to się stało, że pod 
koniec XVIII wieku, z dala od 
morza i gór, w niepozornym 
interiorze, zaczęło wyrastać 
jedno z najpopularniejszych 
polskich uzdrowisk?
Bohaterem podcastu jest 
Jerzy Michał Sołdek, miesz-
kaniec Nałęczowa i znawca 
jego historii oraz współ-
czesności. Jego opowieść 

pozwala lepiej zrozumieć jak 
przebiegała błyskawiczna kariera 
Nałęczowa. Z podcastu dowiemy 
się także, dlaczego XVIII wieczni 
magnaci pozwalali zamykać się 
w beczkach, co wyniknęło z roz-
kładu wód mineralnych, który 
w Nałęczowie przeprowadził naj-
bardziej znany farmaceuta epoki 
oraz czy dawna nałęczowska 
snycerka rzeczywiście jest już 
całkowicie zapomnianą sztuką.
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1 – Stare Łazienki
Wybudowane w latach 
20. XIX wieku Stare Łazienki 
są pierwszym obiektem czysto 
sanatoryjnym, czyli wybudo-
wanym z myślą o złaknionych 
leczniczych kąpieli kuracjuszach. 
Powstały w miejscu, w którym 
do dziś bije źródło leczniczych 
wód nałęczowskich.

2 – Książe Józef 
Sanatorium wybudowane 
w latach 80. XIX wieku.

3 – Nałęczowska
austeria
Austeriami nazywano karczmy 
wyższej kategorii. Nałęczowska 
austeria (obecna Willa Zakładowa, 
zwana też Gotycką i Angielską) 
była pierwszym miejscem wyko-
nywania zabiegów leczniczych 
pod koniec XVIII wieku. Sto lat 
później podczas przebudowy 
obiekt zmienił swoje oblicze 
i stał się jedną z wielu willowych 
rezydencji, przeznaczonych 
dla bywalców uzdrowiska.

4 – Pałac 
Małachowskich

Zbudowany pod koniec 
XVIII wieku w czasach pierw-
szego uzdrowiska. Początkowo 
rezydencja właścicieli majątku 
Nałęczów, potem najbardziej 
prestiżowy obiekt wśród bazy 
noclegowej uzdrowiska.

5 – Willa Pogórze 
Wybudowana w latach 80. 
XIX wieku w typowym dla uzdro-
wisk stylu szwajcarskim. Miała 
wielu wybitnych mieszkańców, 
a jednym z nich był rozmówca 
z podcastu, Michał Jerzy Sołdek, 
który wraz z rodziną i innymi 
lokatorami zajmował willę tuż 
po drugiej wojnie światowej. 

6 – Willa Oktawia
Zbudowana po sąsiedzku wzglę-
dem „Pogórza” Willa Oktawia rów-
nież reprezentuje styl szwajcarski. 
Powstała na zlecenie doktora 
Konrada Chmielewskiego, jednego 
z twórców sukcesu uzdrowiska 
Nałęczów w latach 80. XIX wieku.

7 – Willa Uciecha
Murowany budynek z początku 
XX wieku. Jednym z jej najsłyn-
niejszych rezydentów był Bole-
sław Bierut, który spędził tutaj 
niemal 3 miesące. 

8 – Chata
Chata, czyli drewniana willa 
Stefana Żeromskiego, zbudo-
wana w na początku XX wieku 
w stylu zakopiańskim przez Jana 
Koszczyca Witkiewicza. Obec-
nie mieści się w niej Muzeum 
Żermoskiego. Obok Chaty znaj-
duje się mauzoleum Adama 
Żeromskiego, zmarłego przed-
wcześnie syna pisarza, również 
projektu Witkiewicza.

9 – Szkoła Rzemiosł 
Artystycznych 
Jan Kosczyc Witkiewicz był rów-
nież twórcą budynku Szkoły Rze-
miosł Artystycznych, która z jego 
inicjatywy powstała w Nałęczo-
wie na początku XX wieku. 

10– Energetyk 
i Rolnik 
Modernistyczne budynki 
sanatoryjne z lat 80. XX wieku.

11 – Apartamenty 
Zdrojowe
Apartamenty Zdrojowe, czyli 
deweloperskie osiedle współcze-
snych budynków w historycznym 
kostiumie.

12 – Cmentarz
Zabytkowy Cmentarz, na którym 
oprócz Michała Elwiro Andriol-
liego pochwana pod pięknymi 
nagrobkami spoczywa wiele 
zasłużonych osób.

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