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N A Ł Ę C Z Ó W
(S Z K IC  H ISTO RY C Z N Y).J

uż w 15 wieku mamy w księgach grodzkich lubelskich 
drobne wzmianki o Bochotnicy Kościelnej i przyległych 
wioskach, na terenie których powstał obecny Nałęczów 
Właściwa jednak historja samego Nałęczowa datuje się 

od dn. 23 czerwca 1751 r., t. j. od czasu kiedy Stanisław Mała
chowski,. Pułkownik Znaku Pancernego Wojsk Jego Królew
skiej Mości i Rzplitej nabył od poprzednich właścicieli dobra 
Bochotnicę Kościelną z przyległościami i założył tam swoją 
rezydencję, która od herbu Małachowskich „Nałęcz”, otrzyma
ła nazwę Nałęczów.

Małachowscy obok istniejącego już starego pałacu wybu
dowali nowy, prawdziwie magnacką siedzibę i otoczyli go wspa
niałym parkiem. Pokrewieństwo z Potockimi przez żonę zmu
szało Małachowskich do prowadzenia otwartego domu.

To też piękny, bogaty i wygodnie urządzony pałac nowy, 
połączony przejściem ze starym, zawsze był pełen szlachty 
która, korzystając z gościny, jednocześnie zażywała ożywczych 
i skutecznych kąpieli w miejscowych wodach mineralnych. 
Zwiększająca się ciągle frekwencja gości, dla których gościn
nych pokoi w pałacu było już za mało, zmusiła Małachow
skiego do wybudowania domu gościnnego (hotelu), nowych, 
wygodnie urządzonych łazienek i innych udogodnień na wzór 
zagranicy. Był to więc już zakład. Zwłaszcza gdy w roku 1817 
Celiński, prof. uniwersytetu Warszawskiego dokonał rozbioru 
chemicznego wód nałęczowskich i, poznawszy ich istotną war
tość, gorąco je polecał. Od tej pory zakład rozwijał się i praw
dopodobnie nieźle się właścicielom opłacał. Upadek Nałęczowa
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rozpoczyna się z chwilą, gdy ostatnia spadkobierczyni Nałę
czowa Pani Hortensja Małachowska sprzedała Nałęczów Ra
kowskim, ci zaś wkrótce Nowińskim. I teraz przez kilkanaście 
lat nowi właściciele nie tylko nie dbają o dalszy rozwój Za
kładu przeciwnie, doprowadzają go do zupełnej ruiny.

Dopiero w roku 1874 zjawia się duch opiekuńczy Nałę
czowa dr. Fortunat Nowicki, sybirak, który wydzierżawia od 
ówczesnej właścicielki generałowej Czemirzinej pałac wraz z 
parkiem i zabudowaniami. Dr. Fortunat Nowicki należał do 
ludzi, dla których niema niemożliwości To też już w r. 1878 
zawiązuje spółkę udziałową z ludźmi, ożywionymi ideą pracy 
dla Polski, mianowicie : dr. Wacławem Lasockim, dr. Konra
dem Chmielewskim i dr. Wł. Sipniewskim, celem wskrzeszenia 
Zakładu.

Do urzeczywistnienia tej wielkiej myśli dopomógł szla
chetnemu inicjatorowi fakt nabycia całego Nałęczowa przez 
inź. Michała Górskiego, oraz sprzedaży przez tegoż pałacu i 
parku spółce udziałowej na bardzo dogodnych warunkach. 
Wstąpił on przytem do spółki i gorąco się zajmował rozwo
jem Nałęczowa. To też o ile tamtych czterech można nazwać 
wskrzesicielami Zakładu, o tyle Michała Górskiego można naz
wać twórcą Nałęczowa. Hotele, sklepy, przepiękne wille, to owo
ce jego pracy niezmordowanej, pełnej poświęcenia.

Już w roku 1879 spółka otrzymała od rządu moskiew
skiego pozwolenie na otwarcie Zakładu, ale jednocześnie rząd, 
który traktował Zakład jako instytucję przemysłową, obłożył 
go tak wysokim podatkiem, że niewiele brakowało, aby ten 
rujnujący podatek położył kres jego egzystencji. Dużo upły
nęło czasu zanim rząd uznał użyteczność Nałęczowa. Nastąpi
ło to dopiero w 1901 roku. W tym też roku spółka udziało
wa przekształca się na Towarzystwo akcyjne pod nazwą „To
warzystwo Zakładu Leczniczego Nałęczów” i przez to otrzy
muje większe prawa i możność wypuszczania akcyj celem 
zwiększenia swych kapitałów. Od tej pory Nałęczów rozwija 
się coraz pomyślniej, staje się głośnym i modnym uzdrowis
kiem, nie przestając być jednocześnie jednym z najpiękniej
szych zakątków Polski.



PROF KAZIMIERZ GRAFCZZNSKL

W ROZGWARZE: LIP I TOPOLI NAŁĘCZOWSKICH...
„ Jestem  pew ien , ż e  ludzie byliby lep si, gdyby  
m ogli sw obodnie, b ez  trosk, choć p rzez  krótk i 
czas p rzypatryw ać s ię  ziem i i niebu..."

(BO LESŁA W  PRUS).

z d a je  mi się, że N ałęczów  p ow sta ł z e  sm ut
nych tez i p iękn ych  m arzeń  C hrystusa.”

(STEFAN ŻEROMSKI, list 13/1. 1892 r).W
 każdym kraju, w każdem niemal społeczeństwie 

zdarzają się pewne wybrane, wyjątkowe miejsco
wości, których imię ściśle zostało złączone z życiem 
i pracą wybitnych jednostek przez ich twórczy 

talent lub przez wszechstronną działalność obywatelską. 
W szczególności u nas, w Polsce, zjawisko to można zaobser
wować, jako pewnego rodzaju symptomat, wytworzony wyjąt- 
kowemi warunkami, w jakich naród nasz znalazł się w epoce 
walk porozbiorowych : imię jakiegoś wielkiego, uznanego
pisarza czy działacza było zarazem wykładnikiem pewnych, 
świętych dla nas haseł i ideałów, i dlatego „ziemia”, której 
był synem, ogół wśród którego najczęściej przebywał, za
kątek najbardziej przez niego ukochany szczyciły się posia
daniem tej wybranej indywidualności.

Do takich wyjątkowych zakątków na terenie Lubelszczyzny 
należy między innymi, znany ze swoich kuracyjno-leczniczych 
właściwości i z niezwykle pięknego położenia naturalnego, 
Nałęczów. Rzadko która miejscowość świetnej i bogatej 
Rzeczypospolitej naszej może współzawodniczyć z niezwykle 
urozmaiconym krajobrazem nałęczowskim, z jego cichym, 
spokojnym, wyposażonym w przecudnie szumiące lipy i topole, 
sięgające w epokę XVIII stulecia, parkiem, z przepięknymi 
wąwozami, obsianymi bogatą roślinnością i kwieciem różno- 
rodnem, z żyznemi, urodzajnemi polami, które go wokół ota
czają. To też nic dziwnego, że gdy ta magnacka siedziba 
Małachowskich stała się dostępną, jako miejscowość klima
tyczna i zdrojowa dla szerszego ogółu społeczeństwa, wzbu-
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dziła szczere zainteresowanie najpierw fachowców—lekarzy, 
a w następstwie była często miejscem czasowego lub stałego 
pobytu najznakomitszych obywateli, działaczów społecznych,

a przedewszystkiem artystów. Wśród tych ostatnich właśnie 
przez Nałęczów przesunął się cały szereg nazwisk przedsta
wicieli pióra i pędzla, lecz ściśle z nałęczowskim krajobrazem
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i otoczeniem zrosły się niezapomniane imiona Bolesława Prusa 
i Stefana Żeromskiego. Ci dwaj wielcy mocarze słowa i ducha 
polskiego, dwaj najszczytniejsi wyraziciele najszlachetniejszej 
i na najwyższe szczyty sięgającej myśli polskiej, genjalne 
indywidualności artystyczne życiem swem, pracą twórczą 
i ideowo-społeczną działalnością uczyniły Nałęczów tern droż
szym i dostojniejszym sercu polskiemu, że na tle piękna 
nałęczowskiej przyrody sylwetki Ich występują z całą wy
razistością tego, co w duszy tych wybrańców było najtrwalsze, 
najdoskonalsze i najświetniejsze, a co dzisiaj jest już włas
nością całego narodu.

Wszechstronny i niebywałem bogactwem barw mieniący 
się talent autora „Grzechów dzieciństwa — Placówki — Lalki — 
Dzieci” rozwija swe potężne skrzydła i zdobywa władcze 
panowanie nad zbiorową duszą narodu w najcięższym, naj
bardziej rozpaczliwym, najtrudniejszym okresie pracy lite
rackiej : natychmiast po upadku ostatniego czynu zbrojnego 
w walce o niepodległość, po tragicznej klęsce powstania 
styczniowego ; a w ogniu wspomnień tych bohaterskich po
czynań i poświęceń, w dobie najstraszliwiejrozchulałej reakcji 
carskich siepaczy i bezmyślnej często bierności własnego 
społeczeństwa, wychowuje się drugi znakomity artysta, twórca 
„Siłaczki — Popiołów — Bezdomnych — Przepióreczki — Przed
wiośnia”, by w pewnym momencie przybyć z pomocą swemu 
towarzyszowi w wierze ideowej i wspólnym królewskim lo
tem wskazywać jedną i jedyną drogę odrodzenia — pracę 
społecznej użyteczności i jeden, jedyny cel, przyświęcający 
każdemu prawdziwie w siłę swego narodu wierzącemu Pola
kowi : wolną, niepodległą Ojczyznę.

1 właśnie na tle nałęczowskiego zacisza spotkali się 
z sobą ci dwaj niezrównani obywatele-artyści, by z obcowa
nia z krynicznem pięknem natury zdobywać corazto nowe 
siły do tworzenia swych arcydzieł, by tu rozmyślać nad isto
tnością i prawdą polskiego katechizmu ideowego, by swe 
potężne idee wcielać w czyn codziennego życia, by tu wreszcie 
przeżyć najbardziej radosne i najtragiczniejsze chwile i wy
padki w życiu obydwu pisarzy.
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Kiedy się czyta wspomnienia lub słyszy opowiadania 
przedstawicieli pokolenia końca XIX-go wieku, szczególnie 
dwu ostatnich jego dziesięcioleci, to w tych przyczynkach do 
historji naszego kulturalnego rozwoju i bytowania nazwisko 
Prusa powtarza się prawie zawsze, jako jednego z najczyn- 
niejszych inicjatorów wszelkich poczynań, które miały wska
zywać ogółowi konieczność tworzenia i budowania placówek, 
mających w tym okresie demokratyzacji społecznej pierwszo
rzędne znaczenie, ze względu na to, by lud wiejski i tworzący 
się podówczas wielkomiejski proletarjat znaleźli się w jednym 
szeregu z całym narodem w dążeniu do zdobywania nowych 
walorów i podstaw polskiego życia zbiorowego. Lecz ci 
właśnie, którzy mieli ten wielki zaszczyt i szczęście obcowa
nia ze znakomitym pisarzem-społecznikiem, przedstawiają syl
wetkę Prusa przedewszystkiem na tle malowniczego nałęczow
skiego parku, wśród miejscowej ludności, której pogoda ducha 
i niebywała dobroć autora „Antka” była wszechstronnie znaną. 
Sezon nałęczowski dopiero wtedy się ożywiał, wzbogacał jak-

O k o l i c e  N a ł ę c z o w a .
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by nowemi wartościami, gdy szlachetna postać staruszka 
zjawiała się w parkowych alejach, lub wśród okolicznych pól, łąk 
i lasów. Bo Prus był wyjątkowym, szczerym a rozumnym 
miłośnikiem przyrody i tu wśród jej piękna wypoczywał po 
żmudnej pracy literackiej i trudach życia wielkomiejskiego. 
Interesując się wszechstronnie rozwojem i stanem ukochanej 
przez siebie miejscowości, pragnąc wziąć czynny udział w dal
szych pracach, które miały uczynić Nałęczów pierwszorzędnem 
miejscem kuracyjnem i odpoczynkowem w kraju, Prus zaku
pił tu willę, gdzie stale z rodziną przepędzał letnie, wakacyjne 
miesiące. Wówczas każda najdrobniejsza sprawa, każde nowe 
poczynanie, mające na celu podniesienie wartości Nałęczowa 
interesowało artystę i nigdy nietylko nie odmawiał pomocy, 
gdy się o nią do niego zwrócono, lecz sam często inicjował 
szereg ulepszeń lub instytucji, mając zawsze na celu dobro 
miejscowych obywateli i samego leczniczego zakładu. Dość 
wspomnieć o tak użytecznej instytucji, jak kąpiele ludowe 
im. Bolesława Prusa, by zorjentować się w jakim kierunku 
rozwijała się i dążyła działalność jego w tym pięknym za
kątku lubelszczyzny.

Wyjątkową opieką otaczał dziatwę wiejską, wśród której 
postać starego pana, mającego dla niej zawsze w kieszeniach 
miedziaki i cukierki była niezwykle popularną i znaną. A ko
chał poeta te dzieci całą głębią swej czystej, gołębiej duszy, 
gdyż w nich widział przyszłe zdrowie narodu, wiedział i wie
rzył, że stąd wyjdzie potężny, światły, niezniszczalny czyn 
przyszłości. Lecz przedewszystkiem Prus w Nałęczowie obco
wał i żył z naturą, myślał i zastanawiał się nad najpoważniej
szymi problemami życia, szukał prawd, które pragnął prze
kazać swym czytelnikom, by ich nietylko w zdrowiu fizycz- 
nem, lecz w zdrowiu duchowem utrzymać i wznieść na coraz 
wyższe szczyty poznania i dokonania ideału. Obserwując 
przyrodę, obcując bezpośrednio z wszystkiemi przejawami 
życia ziemskiego, Prus pragnął znaleźć rozwiązanie tej za
gadki piękna i harmonji w naturze, o którą tak trudno, 
niestety, w ludzkiem społeczeństwie. Tymczasem jednak wi
dział w jak barbarzyński sposób kuracjusze i nieświadoma 
ludność miejscowa niszczy te skarby natury, które tak hojnie
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w tej właśnie okolicy zostały rozsiane. A oczyma ducha wi
dział podobnie niszczycielską dłoń, operującą na terenie Za
kopanego, Ojcowa i tych wielu, wielu arcydzieł przyrody pol
skiej, której uszanować i ocenić obywatel nasz jeszcze nie 
potrafił. Bolejąc nad tą krzywdą, najwyższemu wyrządzoną 
pięknu, chciał Prus utworzyć Towarzystwo Przyjaciół Natury, 
co jednak pozostało w sferze marzeń.

Gdy się czyta te artykuły, gdzie sprawa ta była omawianą, 
piero się widzi, jak znakomitym myślicielem był autor 
„Faraona”, gdy twierdził, że człowiek szczęśliwy dbać będzie 
i musi o szczęście swego naturalnego otoczenia, o szczęście 
zwierząt i roślin, ziemi i iasów, rzek i jezior, z którymi ściśle 
go łączy wieczne prawo umiłowania życia.

Ileżby mogły powiedzieć promienie księżyca i gwiazdy 
nad Nałęczowem świecące o wzniosłych marzeniach tego starca 
wiekiem, a młodzieńca duszą i sercem, gdy zastanawiał się 
nad celowością praw i wszechwładnością piękna przyrody. 
Tę filozofję swoją, wysnutą w ciszy drzew nałęczowskich, 
wypowiedział zupełnie jasno i konkretnie w „Najszczęśliwszych 
ideałach życiowych”, wydanych w r. 1910, w książce, będącej 
syntezą całej jego twórczej pracy i myśli. Naturę przedstawia 
tutaj, jako olbrzymią potęgę niezbędną do utrzymania materjal- 
nego bytu człowieka, jako żywą istotę, ściśle związaną z na- 
szemi uczuciami i przeżyciami, wreszcie, jako warsztat pracy, 
pod kierunkiem najwyższej Mądrości, nie mającej początku 
ani końca w czasie, ani w przestrzeni. Do takich wniosków 
doszedł ten wielki artysta, analizując przejawy życia i przy
rody, wierząc, że kiedyś człowiek polski pójdzie ścieżką przez 
niego wskazaną i że wysnuta przez niego wśród lip i topoli 
nałęczowskich myśl znajdzie czynnych wyrazicieli i działaczy. 
A że myśli—prawdy znakomitego pisarza były oparte na real
nych wartościach życiowych, najlepiej świadczy, iż obecnie 
po —28-u latach od chwili, gdy zostały wypowiedziane, za
czynają się urzeczywistniać. I tu właśnie łączy się wpływ 
wielkich idei Prusa z ideowemi założeniami drugiego wielbi
ciela Nałęczowa, Żeromskiego. Oto pod wpływem zwycięskich 
haseł twórczej działalności regjonalnej, przybierającej na zie
miach całej Rzeczypospolitej coraz poważniejszy i świadomie
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do pewnych celów dążący charakter pracy i działalności, po
wstała wśród członków Rady Naukowej P. U. R..1) w Warsza
wie inicjatywa zakładania towarzystw ochrony przyrody, 
opartych na takich właśnie podstawach i założeniach, o jakich 
marzył twórca nieskończonych, niestety, „Przemian’’. I jeśli 
w ten sposób wykazuje się ściśła łącznąść duchowa Prusa 
z Żeromskim, to nic w tem dziwnego, boć przecie autor 
„Lalki” był najserdeczniejszym przyjacielem i opiekunem 
pierwocin literackich twórcy współczesnego programu i haseł 
regjonalizmu polskiego. Nałęczów jeszcze bardziej związał 
nierozłącznie tych dwu tytanów polskiego Parnasu, gdyż i Że
romski dla Nałęczowa czuł wyjątkowy sentyment, na tej ziemi 
pragnąc obok ukochanego syna złożyć swe śmiertelne szczątki.

Dziwnym zbiegiem okoliczności Prus i Żeromski spotkali 
się i zapoznali w salonie pani Oktawji z Radziłłowiczów Rod- 
kiewiczowej, która była serdeczną przyjaciółką autora „Anielki”, 
a niebawem miała zostać ukochaną towarzyszką życia twórcy 
„Bezdomnych”. Od chwili pierwszego spotkania nawiązuje 
się między obydwu pisarzami serdeczny węzeł przyjaźni, 
a starszy, bardziej doświadczony Prus służy często swą opieką 
i radą młodszemu koledze. Odtąd spotykać się będą stale, 
a pobyt w Nałęczowie stosunki te jeszcze więcej zwiąże 
w pewną całość ideowych celów i zamierzeń. Romantyk-po- 
zytywista, jakim był autor niezrównanych „Kronik tygodnio
wych” uzupełni się jakby działalnością romantyka czynu, Że
romskiego, we wspólnein dążeniu ku wyzwoleniu i odrodzeniu 
Matki—Polski. A właśnie na gruncie nałęczowskim, gdzie 
Żeromski po raz pierwszy przybył d. 1-go września 1890 r., 
zażyłość ta wystąpi najwyraźniej i w skutkach życiowych 
dla autora „Popiołów”, będzie miała znaczenie pierwszorzędne.

Dziś dopiero, gdy mamy możność szczegółowego pozna
nia warunków życia Żeromskiego, wiemy z jak wielkim nie
dostatkiem i trudnościami musiał walczyć w swych młodzień
czych latach. To też z całą wdzięcznością przyjmuje propo
zycję kolegi Stróźeckiego wyjazdu na kurację do Nałęczowaj 
do pp. Górskich, gdzie miał być nauczycielem trzech młodych 
córeczek właścicieli majątku. Ponieważ Żeromski nie był

D P. U. R. — Powszechny Uniwersytet Regjonalny.
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zbyt świetnym pedagogiem, ale natomiast b. sumiennym na
uczycielem, nie bardzo więc dawał sobie radę z młodziutkie- 
mi pupilkami. Lecz przykrości zawodowe wynagradzała w du

żej mierze niezwykle miła atmosfera domowa chlebodawców 
i cudna przyroda nałęczowska, do której z całym entuzjazmem 
odrazu się przywiązał, która odtąd w sercu poety stworzyłe
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oddzielną kapliczkę, otaczaną świętym niemal pietyzmem. 
Zapał ten dla piękna Nałęczowa wzmógł się jeszcze bardziej, 
gdy przybyła tu na stałe, by objąć w administracji uzdro
wiska posadę urzędniczki, p. Oktawja. Duchowe pokrewieństwo 
dwojga młodych pozwoliło im na przyjazne zbliżenie, przera
dzające się wkrótce w uczucie szczerej, żywiołowej, potężnej 
miłości. Wśród szmeru nałęczowskich topoli i lip rozsnuwa 
się pajęcza nić szczęścia, a młody artysta z całą energją mło
dości pragnie wznieść się na szczyty, tu rozpoczynając pierwszą 
fazę swej literackiej twórczości. Powstaje arcydzieło nowo
czesnej nowelistyki „Siłaczka”, program ideowej pracy i dzia
łalności młodego pokolenia, szereg opowiadań ze „Zmierzchem” 
na czele Pesymizm artysty znika w promieniach wibrującego 
szczęścia kochania. W narzeczonej znajduje poeta anioła 
opiekuńczego, towarzyszkę pracy, subtelną kochankę, umiło
waną żonę, przyszłą matkę tragicznie zmarłego Adasia... 
Tymczasem jednak musi się na pewien czas rozstać z ukocha
ną, chcąc dopełnić przerwanych w Warszawie studjów w uni
wersytetach szwajcarskich i istotnie w ogromnem zgnębieniu 
opuszcza w r. 1892 Nałęczów, jadąc przez Galicję do Zurychu, 
gdzie kilka miesięcy przebywa. Z podróży tej dochowały się 
listy poety do narzeczonej, które posłużyły później jako ma- 
terjał do dzienniczka Joasi w „Bezdomnych”. Ileż tu bez
pośredniego uczucia miłości wyrażonego w słowach tak prostych 
i zwykłych; jakie cudowne opisy doznanych wrażeń; ile 
entuzjazmu i płomienności wypływa z każdego : to prawdzi
wie poemat duszy i serca kochanka i artysty! A w listach 
tych wspomnienie Nałęczowa na chwilę nie zanika : zdawać 
mu się będzie, że Nałęczów powstał „z pięknych marzeń 
Chrystusa”, że „...każdy szczegół wiosny w Nałęczowie znany 
jest na pamięć...” a dalej następuje cudowny acz krótki opis 
rozkwitu wiosny nałęczowskiej. Stęskniony poeta już we 
wrześniu tegoż roku spędza wakacje w ukochanej miejsco
wości, gdzie dokonywa się wreszcie upragniony ślub z wy
branką serca : w Policznej, w małym kościółku z czasów Jana 
z Czarnolasu odbył się ten akt uroczysty, łączący dwoje 
ludzi — dwie dusze pokrewne na wspólną dolę i niedolę życia.

W następstwie otrzymanej posady bibliotekarza w Rap-



15

persvilu” Żeromscy opuszczają Nałęczów, by doń powrócić 
dopiero w 1896 r. Przed objęciem nowego stanowiska w bibljo- 
tece Krasińskich w Warszawie, autor „Syzyfowych prac” 
przepędza znowu pewien czas w uzdrowisku i odtąd prawie 
stale powraca tutaj na dni i miesiące wypoczynku, aż do pa
miętnych zdarzeń 1905—6 roku, kiedy z rozkazu władz zabor
czych musiał kraj opuścić, by iść śladem dziadów i ojców na 
zagraniczną tułaczkę. W tym okresie życia i pracy urodził 
się w r. 1904 ukochany syn Adam, z którym raz jeszcze, 
lecz w jakże zmienionych warunkach, przybędzie zrozpaczony 
ojciec do Nałęczowa już w dniach narodowej wolności. Z tą 
właśnie walką o zdobycie wolności dla państwa i narodu 
łączy się ściśle działalność twórcy „Róży” podczas pobytu 
jego w Nałęczowie w latach 1904—5. Posiadał już wtedy 
poeta rozgłos i sławę, a słynna chata nałęczowska znaną 
była jako miejsce powstania najświetniejszych arcydzieł od 
„Promienia” począwszy aż do „Popiołów” włącznie. Lecz nie 
tylko działalnością artystyczną zdobył sobie podówczas wieszcz 
Polski współczesnej wielkie uznanie i powszechną miłość. 
Wówczas to właśnie, mimo nadwątlonego zdrowia i bez
względnej pewności żandarmskich represji, Żeromski na prób
ny zew walczących o zwycięstwo idei polskiej, stanął w sze
regu czynnych działaczy i twórców niepodległościowej idei. 
Niezapomniane dni listopadowe r. 1905! Zdawało się, że 
państwo białego cara zatrzęsło się w swych posadach, że 
przez niezmierzone przestrzenie Rosji wionął duch swobody. 
Od lat kilkudziesięciu , od r. 1863, jarzmem niewoli znękani 
Polacy porwali się do czynu. Na czele stanęli ci, co przede- 
wszystkiem ku temu mieli prawo: Polska Partja Socjalistyczna. 
Na ulicach stolicy, miast i wsi rozległy się dźwięki pieśni 
wolnościowych, okrzyki wiary w tryumf dobra i prawdy. 
Żeromski stanął w pierwszym szeregu i z ukochanego Nałę
czowa głos jego rozlegał się po całej lubelszczyźnie, a stąd 
po całej Polsce. Pod sztandarem czerwonym organizuje po
chody, manifestacje, wiece. Przemawia z trybuny do tłumów. 
Budzi wiarę w konieczność zwycięskiego końca. Słowo za
mienia w czyn twórczy i płodny. Z pozostałego honorarjum 
za „Popioły” zakłada w Nałęczowie istniejącą dotąd ochronę
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dla dzieci i szkółkę ludową ; organizuje uniwersytet robotniczy ; 
wygłasza odczyty, sprowadza prelegentów, a szopa na Pału- 
bach staje się ośrodkiem oświaty i kultury ludowej, skąd 
przez długie lata promieniować będzie wspomnienie szczytne 
i jasne jego poświęcenia i pracy. W chacie, wokół skromne
go stołu gromadzą się działacze-społecznicy, tworząc program 
pracy na Jutro wzniosłe i wielkie. Tu powstaje inicjatywa 
założenia towarzystwa „Światło" w Lublinie i lubelszczyźnie, 
z Żeromskim — prezesem u steru. Szereg lat aż do chwili 
zamknięcia przez żandarmerję rosyjską, szerzy „Światło” idee 
postępu i walki o niepodległość

Na zebraniach nałęczowskich wyłania się program odno
wienia polskiej racji stanu z epoki Jagiellonów w zastosowa
niu do potrzeb i wymagań dzisiejszego pokolenia, pod nowo
czesną nazwą regionalizmu. Powstaje projekt odnowienia 
„Sybilli” puławskiej i stworzenia wokół niej wzorowego mu
zeum regionalnego. A duszą tej twórczej działalności, ży
wym promieniem, wnikającym do umysłów i serc ludzkich 
jest Żeromski i jego cudowna „chata”.

Niestety ! Omylił się Żeromski, wierząc już wtedy w upa
dek caratu — powrócił despota do swej władzy tyrańskiej, 
reakcja rozszalała w całej pełni. Szubienica, więzienie, ka
torga, deportacja: oto obraz dni pokonstytucyjnych w Kró
lestwie! Nie minął bolesny los wielkiego mistrza pióra i mo
carza duszy polskiej : rewizja żandarmska omal nie zniszczyła 
rękopisu „Popiołów”, który z trudem i nie w całości poeta 
odebrał z rąk barbarzyńców.!) Lecz na tern oczywiście mściwi 
satrapi nie poprzestali : otrzymał poeta rozkaz wyjazdu z gra
nic Królestwa w ciągu 24 godzin. Ze smutkiem i boleścią 
porzuca ukochany zakątek, by wraz z żoną oraz kilkuletnim 
Adasiem udać się na długie lata na obczyznę. Te jednak dni 
nałęczowskiego czynu znalazły potężny oddźwięk w twórczości 
artysty, szczególnie w „Róży” i „Przepióreczce” : młody pa-

l )  Rękopis .Popiołów’ już poprzednio w r. 1899 dostał się podczas re
wizji w mieszkaniu Żeromskich w Warszawie w ręce żandarmów Żona 
poety zdołała go prawie w całości odebrać. Druga cześć ,P-ów*—.Iskry* 
została skonfiskowana i przepadła w archiwach żandarmerji. .Iskier', po
wieści na tle powstania 1830/1 r., nie napisał poeta już nigdy.
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robczak Grzela w dramacie rewolucyjnym, to Wójcik Grzela, 
nałęczowski parobek, który niósł czerwony sztandar w listo
padowym pochodzie ; szosa i miejsca zniweczenia przez Cza- 
rowica armji rosyjskiej mocą dokonanego chemicznego wy
nalazku to także teren rejonu nałęczowskiego. W „Przepić-

Mauzoleum"Żeromskich w Na/ęczowie.
2
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reczce” poeta przedstawił program realizacji idei regjonalnej, 
również w chacie nałęczowskiej wysnuty.

Dopiero po długich latach troski i cierpienia powracał 
twórca—działacz do kraju w dniach promiennej jutrzenki 
wolnościowej. Powracał do ukochanego Nałęczowa zbolały 
i pełen tragicznej rozpaczy : ukochany syn Adaś, złoty skaut, 
dokonywał żywota młodzieńczego w ramionach zrozpaczonego 
ojca w tej samej chacie, która była świadkiem tak wielu jego 
tryumfów i świetnych planów i wzniosłych czynów.

Z okien chaty widać cudowne w swej prostocie i pieknie 
Mauzoleum Adasia, gdzie również pragnął po śmierci spocząć 
wielki artysta-marzyciel, by dalej snuć na ukochanej ziemi, 
w poszumie drzew nałęczowskich, cudną legendę o szklannych 
domach przyszłej potężnej Polski.

I raz jeszcze powró
cił wszechświatłą swą my
ślą i duszą, słuchając, jak 
w parku u kochan ym  u 
stóp pierwszego jego po
mnika w Polsce, w d. 17 
czerwca 1928 r. składał 
hołd swemu wieszczowi 
Nałęczów, a z nim cały 
kraj i naród.

W rozgwarze topoli 
i lip nałęczowskich spo
tykają się dwa wielkie du
chy polskich marzycieli, a 
stare te drzewa szumem 
świątecznego spokoju sze
mrzą :

Prus —  Żeromski!
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ZNACZENIE: ZDROJOWISK I LETNISK 
DLA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA.J

uż starożytni mędrcy powiadali, że najwększym skarbem 
człowieka, powiedzmy szerzej, każdej istoty żywej i ży
jącej jest zdrowie. Zasadę tę każdy człowiek tak rozu
mie i uznaje, że wątpliwą jest rzeczą, czy znalazłby się 

ktoś, ktoby wyraźnie chciał temu przeczyć. Niestety, zasada 
ta jest uznawana przeważnie tylko w teorji. W praktyce z tych, 
czy innych względów kwestja zdrowia i zdrowotności schodzi 
na plan drugi, lub w wielu wypadkach ostatni. A dzieje się 
to głównie z dwuch względów: l-o ze względów socjalnych,
które wytwarzają warunki, zmuszające rzesze całe do zapobie
gania o suchy kawałek chleba kosztem zdrowia, 2-0 ze wzglę
dów natury psychologicznej i zwyczajowej, które również ruj
nują zdrowie jednostki (wyuzdany tryb życia, niehigjeniczne 
stroje i t. p.)

W ustroju monarchistycznym, lub w źle pojętym ustroju 
demokratycznym kwestja zdrowotności najczęściej nie bywa 
przedmiotem rozważań ustawodawczych. Inaczej rzecz się ma 
w społeczeństwie, stojącem na wyższym poziomie kulturalnym, 
lub mającem rozumnych ludzi u steru swego państwa. Jasną 
jest bowiem rzeczą, że im zdrowszych ludzi ! raj posiada, tem 
dobrobyt jego jest większy.

Człowiek bowiem ze względów ekonomicznych przedsta
wia też pewną, realną wartość, z którą należy dziś liczyć się 
całkiem poważnie. Kwestja ta nabiera u nas znaczenia specjal
nie ważnego, gdy zważymy na nasze ustawodastwo socjalne, 
dotyczące zwłaszcza opieki społecznej. Według tego ustawo- 
dastwa państwo, a raczej samorządy obowiązane są udzielać 
opieki społecznej trwale, lub chwilowo biednemu potrzebują
cemu jej obywatelowi kraju. Lwią część tej opieki pochłania 
opieka nad niezdolnymi do pracy, wycieńczonymi długotrwa- 
łemi chorobami, lub kalectwem. Jeżeli choroby szerzą tak wiel
kie spustoszenie i wkładają na społeczeństwo tak uciążliwe 
obowiązki, to czyż nie jest rzeczą bardziej pożądaną przeciw
stawić się tym chorobom, niż poddawać się im biernie, lub
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niezbyt energicznie, aby długi okres czasu potem ponosić nie
miłe konsekwencje tej bierności.

Prawdę tę zrozumiał i zastosował w praktyce Minister 
Spr. Wewn. gen. Składkowski, który kwestji zdrowotności kra
ju nadał chrakter polityki wewnętrznej państwa. Jest-to jego 
niespożyta zasługa, o znaczeniu epokowem, historycznem.

Dbałość o zdrowotność kraju idzie głównie w dwuch kie
runkach: prewencyjna, zapobiegawcza przez praktyczne stoso
wanie w życiu zasad bigjeny i następcza, lekarska, polegająca 
na zwalczaniu i leczeniu już istniejącyh chorób. Sposób pier
wszy jest bardziej wskazany i pożądany. To też min. Skład
kowski stosuje go z całą bezwzględnością, a przyznać trzeba 
dość skutecznie.

Jednak z najrozmaitszych względów nawet środki zapo
biegawcze nie są w stanie przeciwstawić się jakiejś, czy jakimś 
chorobom. Natenczas kwestja leczenia staje się zagadnieniem 
realnem, praktycznem i koniecznem.

Tak w jednym, jak i w drugim wypadku rolę pierwszo
rzędną odgrywają t. zw. zdrojowiska i letniska. Letniska są 
raczej zabiegiem higjenicznym, zdrojowjska — lekarskim. I na 
tę stronę polityki zdrowotnej kraju min. Składkowski zwrócił 
uwagę. Przedewszystkiem zmusił wszelkiemi rozporządzalnemi 
środkami właścicieli letnisk i zdrojowisk do stosowania zasad 
higjeny, za przykładem Czechów wprowadzono u nas zniżki kole
jowe dla kuracjuszów,w miarę możności opanował hydrę dro
żyzny i wyzysku w miejscowościach uzdrowiskowych. Dwa 
pierwsze środki już dziś wydały owoce znakomite, a stan naszych 
uzdrowisk rokrocznie się polepsza. Inaczej rzecz się ma, gdy 
chodzi o drożyznę. Dziś, niestety, kuracja w takiem, czy innem 
uzdrowisku jest luksusem, na który mogą sobie pozwolić je
dynie ludzie bogaci. Sprowadza to tę złą stronę między inny
mi, że dziś najczęściej przebywają w uzdrowiskach nie ko
niecznie ci, którzy kuracji potrzebują, lecz raczej ci, którym 
ona jest zbyteczna, jednak, że się tak wyrażę, stać ich na to. 
Kwestja ta z punktu widzenia ogólnej polityki zdrowotnej 
kraju musi być wzięta pod uwagę i rozwiązana w myśl po
trzeb społeczeństwa. Jakież tu mogą być możliwości rozwią
zania? Oczywiście drożyzna w naszych uzdrowiskach powstaje
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nie wskutek potrzeby życiowej, lecz wskutek wykorzystywania 
sytuacji. A że tak jest, to najlepszym dowodem tego niech 
będzie cennik pobytu, który jest inny w zależności od t. zw. 
sezonu. Najdroszym sezonem jest ten, który naprawdę jest 
najłatwiejszym do aprowizacji i przeprowadzania kuracji. Ale 
wtedy jest największy popyt — stąd wykorzystywanie sytuacji.

Ten mały argumencik niech nam da asumpt do twierdze
nia, że kwestję tę jednakże należałoby rozwiązywać na innej 
płaszczyźnie. Są dwa wyjścia : albo wszystkie letniska i zdro
jowiska upaństwowić, albo je zkomunalizować. Innej drogi 
nie widzę.

Ważną jest również rzeczą t. zw. przemysł uzdrowiskowy. 
Przemysł ten u nas bodaj nie istnieje. Sprowadzamy z zagra
nicy całemi wagonami najrozmaitsze wody Vichy, Franciszka 
Józefa i t. p., które z całym powodzeniem mogłyby być za
stąpione przez tego rodzaju wody krajowe, ba, nawet śmiało 
moglibyśmy liczyć na eksport zagraniczny. Składniki mineral
ne naszych zdrojowisk w niczem nie ustępują zagranicznym, 
niektóre nawet przewyższają. Na tę stronę również należałoby 
zwrócić baczną uwagę; rozwój przemysłu zdrojowego w znacz
nym stopniu wpłynąłby dodatnio na nasz bilans handlowy. 
Jest to również kwestja ważna dla państwa i społeczeństwa.

*
#  *

To, cośmy wyżej powiedzieli o znaczeniu zdrojowisk i 
letnisk dla państwa i społeczeństwa, odnosi się głównie do 
zagadnień polityki zdrowotnej kraju.

Letniska i zdrojowiska są jeszcze prócz tego bardzo czę
sto, jeśli nie zwykle ogniskiem kultury i sztuki, myśli wiel
kiej i pięknej. Zjeżdżają się bowiem tam dla pokrzepienia swych 
nadwerężonych nerwów i nadwątlonego zdrowia ludzie nauki, 
myśli i czynu, mistrze poezji i sztuki, koryfeusze literatury i 
publicyści, działacze społeczni i kulturalni. To zetknięcie się 
ludzi tego rodzaju ze sobą oddaje dla takiej, czy innej twór
czości wprost nieocenione usługi. Prawdę tę każdy historyk 
sztuki, czy literatury z łatwością potwierdzić może.

Niezmiernie charakterystyczną rzeczą jest również rozwój 
lokalnego przemysłu ludowego w każdem uzdrowisku. Nie
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które z uzdrowisk wyrobiły już znany nie tylko u nas, łeez 
i zagranicą swój własny styl, inne dopiero eksperymentują, 
wysilają się w tym kierunku.

** *
Jeśli chodzi o Nałęczów, to zarówno jego rola w naszem 

życiu kulturalnem jak i oświatowem, jego znaczenie w litera
turze jest bezsprzecznie wielkie, a sprawa ta czeka na opra
cowanie. Tam żyli i tworzyli ludzie tej miary, co Żeromski, 
Prus, Daniłowski ; artyści, jak Andiolli ; tam przebywali znani 
działacze społeczni i narodowi, tam dokończyli swego żywota 
niektórzy znani bojownicy o wolność i niepodległość kraju.

Nałęczów również wyrobił swój własny styl, jeśli chodzi 
o t. zw. przemysł ludowy, którego wyroby zagranicą, zwłaszcza 
w Anglji mają wielki popyt.

Wszystkie te względy z Nałęczowa robią zakątek nie
zmiernie ciekawy, a że przyroda przybrała go w bogate źródła 
lecznicze i przepiękną szatę zewnętrzną — również niezmier
nie miły.

FELIKS PETRUCZYNIK.

Nałęczów. Dom Ludowy.
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O POCHODZENIU WÓD ŻELflZISTYCh.

Balneologja w stosunku do źródeł mineralnych leczniczych 
ma trzy głównie zagadnienia do rozwiązania. Określe
nie skuteczności leczniczej danego zdroju mineralnego 
i ustalenie schorzeń, w których wywiera działanie ko

rzystne dla zdrowia chorych, następnie przeprowadzenie ba
dań fizyko-chemicznych nad jakością wód mineralnych i w koń
cu wyjaśnienie genezy wód mineralnych. Pierwsze z tych 
trzech zadań pod względem lekarskim jest najważniejsze, 
i w ciągu ubiegłych stuleci a nawet tysiącleci znane były 
i wykorzystywane różne zdroje mineralne w Europie, aczkol
wiek szczegółowy skład chemiczny tych wód nie był a nawet 
nie mógł być znany. Podobne zresztą zjawisko obserwujemy 
jeszcze i dzisiaj w krajach na niskim poziomie cywilizacyjnym, 
gdzie ludność zna i korzysta z miejscowych źródeł leczniczych, 
aczkolwiek niema naukowego pojęcia o ich stronie chemicz
nej. Drugie zadanie balneologji t. j. badania fikykochemiczne 
datują się dopiero od końca ośmnastego stulecia i są w sta
łym rozwoju po dzień dzisiejszy i nie można ich uważać za 
ostatecznie skończone, ponieważ wyłaniają się co raz to nowe 
zagadnienia, dotyczące zarówno chemizmu wód mineralnych 
jak i chemizmu ciała ludzkiego.

Badania te obok wartości praktycznej posiadają ogromną 
doniosłość teoretyczną. Najbardziej jednak zaniedbaną jest 
trzecia sprawa t. j. kwestja genezy wód mineralnych. Tu już 
medycyna nic nie ma do powiedzenia, również bezradną jest 
i chemja i po wyjaśnienia należy zwrócić się do geologji i ba
dań geologicznych. Te ostatnie jednak jako kosztowne i trud
ne,- nadto bardziej teoretyczne cele niż praktyczne na widoku 
mające, nie wzbudziły tylu prac co analizy chemiczne.

Jeżeli zwrócimy uwagę na zdroje żelaziste w Polsce, to 
na dwie zasadnicze grupy możemy je rozdzielić : szczawy źe- 
laziste z dużą ilością wolnego kwasu węglowego, wszystkie 
rozlokowane u podnóża Karpat a więc Krynica, Źegestów, 
Głębokie, Wierchomla, Burkut i wiele innych, będących w sta
nie dzikim i przez nikogo nieeksploatowanym, a przez to pu
bliczności wcale nieznanych.
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Drugą grupę stanowią szczawy żelaziste o znacznie mniej
szej ilości wolnego kwasu węglowego i wytryskujące w tere
nie równinowym, do których należą zdroje : Nałęczów, Sławi- 
nek, Szepetówka, oraz parę innych mało wydajnych i przeto 
nieeksploatowanych. Pomijając kwestję genezy źródeł pierw
szej kategorji ograniczę się do uwag, wyjaśniających pocho
dzenie zdrojów w Nałęczowie i Sławinku, przyczem nadmie
niam, że opieram się głównie na pracach inż. gór. St. Dobo- 
rzyńskiego. Ogólnie hypotezy, dotyczące wód żelazistych, da
dzą się sprowadzić do trzech :

1. Hypoteza o jednej i tej samej żyle wód żelazistych, 
tworzących źródła w Szepetówce, Sławinku, Nałęczowie, po
dana przez Dr. Nowickiego. Hypoteza ta zupełnie powierz
chowna nie wytrzymuje krytyki naukowej i istnienie takiej 
żyły jest wprost niemożliwe z powodu poziomego uwarstwo- 
wienia skał i braku szczelin dyslokacyjnych. Jeżeli zamiast 
jednej i tej samej żyły powiemy, że geneza wszystkich źró
deł żelazistych w tych miejscowościach jest jednakowa lub 
analogiczna, będziemy bliżej prawdy.

2. Druga hypoteza szuka przyczyn żelazistości wód w wa
runkach miejscowych. Na zasadzie naturalnego sąsiedztwa 
zdrojów żelazistych ze zdrojami wody przasnej oraz jednakiej 
lub zbliżonej temperatury tych wód należy przyjąć, że począt
kowo geneza ich jest jednakowa. Przekrój geologiczny oko
lic Sławinka czy Nałęczowa okazuje uwarstwowienie nas'çpu- 
jące: z wierzchu głęboka warstwa lössu, pod nią utwory 
rzeczne jak gliny, iły, piaski drobnoziarniste, gruboziarniste 
i żwiry, spoczywające na zwartej masie wapienia systemu 
kredowego.

Opady atmosferyczne przenikają przez löss i utwory 
rzeczne i dostają się do warstwy wapieni formacji kredowej, 
których powierzchnia w skutek zwietrzenia jest silnie po
pękana w kierunku pionowym i poziomym. Trudności prze
siąkania wody w kierunku pionowym wgłąb warstwy wapieni 
wzmagają się w miarę obniżania się poziomu tych wód, wy
twarza się coraz silniejsze ciśnienie hydrostatyczne, powo
dujące rozlewanie wód poziome a w końcu wytrysk źródeł 
w dolinach tam, gdzie występują obnażenia wapieni, lub gdzie
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wapienie pokryte są cienką tylko warstwą napływów. Wodo
nośnym zatem poziomem są warstwy wapieni. Löss i piaski 
nie mogą posiadać żelaza w dostatecznej ilości, wynika to 
z geologicznego charakteru tych utworów. Wapienie nato
miast zawierają wszelkie sole mineralne, spotykane w wodach 
żelazistych; wśród nich występują i związki żelazowe jak pi 
roluzyt, który się uwidacznia pod postacią dendrytów na po
wierzchniach łupliwości, limonit, to jest brunatna hida zelazna, 
spotykana przez Doborzyńskiego w szczelinach wapieni kolo 
Nałęczowa w postaci gałek wielkości grochu. Ponieważ jednak 
wspomniane minerały, zawierające żelazo, w warstwach wa-

Zakład Zdrojowy w Nałęczowie.

pieni występują w niewielkich ilościach, przeto Doborzyński, 
mimo iż rozumowo doszedł do rozwiązania, jako empiryk 
wstrzymał się od postawienia kropki nad i. Dopiero w kwiet
niu 1921 roku na Sławinku przy kopaniu studni w odległości 
kilometra od źródeł żelazistych natrafiono na warstwę rudy 
żelaznej i z otworu studziennego wydobyto kilkadziesiąt kilo
gramów tej rudy, która zbadana przez profesora Thuguta, 
kierownika pracowni geologicznej Uniwersytetu Warszawskie
go uznana została za 12 %  rudę żelazną t. zw. ortstein. 
W roku 1923 przy kopaniu studni na Sławinku w głębo
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kości ca 50 m. natrafiono na żyłę wody żelazistej. Studnia ta 
znajduje się w odległości t kilometra od miejsca, gdzie znale
ziono rudę a o dwa kilometry od zdrojów żelazistych. Wobec 
zatem wykazanych faktów sprawa czerpania żelaza przez wodę 
czyli geneza wód żelazistych została wyjaśniona całkowicie.

3. Pozostaje jeszcze do omówienia trzecia hypoteza 
o błotnem pochodzeniu wód żelazistych, opierająca się na 
spostrzeżeniu, że wody zaskórne łąkowe koło Nałęczowa i Sła- 
winka miejscami wykazują osad tlenku żelazowego tak zw. 
rudzianki. Otóż to spostrzeżenie każe myśleć o dwóch ewen
tualnościach. Po pierwsze, że właśnie sąsiedztwo zdrojów 
mineralnych warunkuje ukazywanie się podrzędnych źródełek 
względnie przesączów o charakterze mniej lub więcej żela- 
zistym lub też, że wody rudzianek zasilają się w żelazo na 
własnym terenie, a w tym ostatnim wypadku, w terenach 
łąkowych należałoby udowodnić obecność rud łąkowych błot
nych. Mimo jednak licznych robót melioracyjnych na łąkach, 
w czasie których obecność rud łąkowych byłaby stwierdzoną 
w razie ich istnienia, nigdzie ani w Nałęczowie, ani na Sła- 
winku ani wogóle w Lubelskiem dotychczas rud łąkowych 
błotnych nie znaleziono.

W końcu kilka słów poświęcić należy absurdowi nauko
wemu, który dawniej przez laików w chemji i geologji był 
bezkrytycznie powtarzany o tak zw. organicznem pochodzeniu 
wód żelazistych. Otóż nauka nie zna takich wypadków- Źródła 
mineralne żelaziste Krynickie, Nałęczowskie, Sławinkowskie czy 
inne zawierają w sobie węglany żelazowe i żelazawe, nigdy 
natomiast nie zawierają związków żelaza w połączeniach orga
nicznych, które w świecie minerałów wogóle nie występują 
a w formie wysoko skomplikowanych połączeń żelazo-białko- 
wych występują jedynie w świecie istot żywych, lub w wy
tworach chemicznych sztucznych. Organiczne pochodzenie 
można rozumieć jedynie tak, że z powodu rozkładu ciał orga
nicznych i zwierzęcych lub roślinnych wytwarzają się źródła 
wody żelazistej. Jest to nonsens. Niema bowiem nigdzie 
w Polsce specjalnych zgromadzeń ciał organicznych, z których 
mogłyby powstać zdroje żelaziste.

Dr. JA N  MĘDRKIEWICZ.
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Ł Ą K A .

Na rozrzucone po miedzach bławaty —  

Na złoto jaskrów i wonne łubiny —  

Lekko spadają motyle drużyny,
Tuląc się cicho, na dobranoc w kwiaty.

Łąka w świąteczne wystrojona szaty,
Z melodją woni w wieczorne godziny —

Roznosi modły, za szeptem olszyny 
Ze wszystkich dźwięków, w czarowne zaświaty.

A na zachodniej nieba palecie 
Rozkłada barwy, sam nastrój wieczoru 
Z łąki drzemiącej, modelując wzoru :

Różowość głogów, sennych maków żary 
IV leciutkich smugach, różnobarwne kwiecie 
l w ciszy, bladych fjoletów opary.

MAR JA  B.

Motyw Parku Towarzystwa Przyjaciół w Nałęczowie.
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KU W NAŁĘCZOWI E.
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W ZIMOWEJ GŁUSZY.

Pod zimowym całunem, cicho śnią przestrzenie —

Górą —  szmat ponurego, siwego obłoku —

Trochę krzewów wśród pola, ścieżyna gdzieś z boku,
To szkic bezbarwnej głuszy  —  rzewny jak westchnienie.

Lecz bywają dnie jasne, jak szczęścia wspomnienie 
Gdy rozbłyszczone słonko, czar sieje przelotem 
A przy wczesnym zachodzie, śnieg ozdabia w cienie 
Kolorową grą świateł —  iskrami i złotem.

I wtenczas nawet mroczne świetleją wąwozy;
Oddech mrozu, drzew starych potrąca konary —

Czasem wicher z zadumy senne budzi brzozy —

Błysk słońca w dniu styczniowym krótki, choć tęczowy 
Na śniegowym kobiercu, kiedy rzuca czary —

Zda się, djamentów złudą jest letarg zimowy.
MAR JA  B.

P a r k  Z d r o j o w y  w z i mi e .
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WOJEWODA LUBELSKI P. A. REMISZEWSKI 

od chwili objęcia swego stanowiska nadzwyczaj żywo intere
suje się sprawami Nałęczowa.



84

O R O Z W Ó J

STAROSTA PUŁAWSKI P. A. WISZNIEWSKI, 

który wiele wkłada pracy i£energji,"abySNalęczów 
połączyć z głdwnemi] arterjami^komunikacyjnemi.
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KOMISJĄ IN W E S T y c y jN A ,
która zarządzała sprawami Nałęczowa. Siedzą od lewej 
strony pp. : St. Czarniecki, J  Konieczny, J .  Żylski, stoją: 
F. Wilomski, Al. Górecki. Obecnie, zgodnie z ustawą o uzdro
wiskach, do których Nałęczów został zaliczony, sprawami 

Nałęczowa zajmuje się powołana Komisja Zdrojowa,
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PRZENY5Ł LUDOWY.

Nałęczów od szeregu lat znany jest jako siedlisko wy- 
twórstwa ludowego. Nie była tu wprawdzie żadna 
gałęź przemysłu uprawiana samorzutnie przez lud 
miejscowy, ale zapoczątkowane przez ludzi, dbających 

o rozwój Nałęczowa, koszykarstwo, snycerstwo, zabawkarstwo 
zatrudniały przed wojną światową wiele rąk i rozwijały się 
pomyślnie, a założona w roku 1910 staraniem ś. p. D-ra Ka-

Szkola Zawodowa w Nałęczowie.

rola Bennjego szkoła zawodowa miała na celu powyższe działy 
przemysłu ludowego ulepszyć i rozpowszechnić. W szkole 
tej, prowadzonej przez Towarzystwo Popierania Przemysłu Lu
dowego kształcono chłopców wiejskich na instruktorów, któ
rzy mieli zdobytą przez siebie umiejętność szerzyć na poży
tek kraju. Przy nauce uczniowie szkoły wyrabiali meble, ko
szyki, zabawki i różne drobiazgi, chętnie nabywane przez przy
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jezdnych kuracjuszów. W roku 1913 szkoła nałęczowska 
zwróciła swojemi wyrobami powszechną uwagę na wystawie 
przemysłu ludowego w Piotrogrodzie. Niestety, wraz z wybu
chem wojny szkoła została zamknięta i, pomimo kilkakrotnych 
prób uruchomienia jej, opustoszały, obszerny gmach, wznie
siony dzięki ofiarom i staraniom zacnych obywateli, dotych
czas stoi bezużytecznie.

Niewątpliwie Nałęczów, organizując się, znajdzie sposo
bność zużytkowania tego gmachu tak, aby odpowiadał celowi 
ofiarodawców i przyczyniał się do podniesienia kultury Nałę
czowa i okolicy. W zetknięciu się z życiem wsi, każdego 
uderzyć musi ogromna ilość sił roboczych, jaka marnuje się 
bez żadnego pożytku dla siebie i kraju. Wydobycie i zorga
nizowanie tych sił, leżących odłogiem, jest w chwili obecnej 
jednym z najważniejszych zadań gospodarki krajowej. Czy 
mamy te masy rąk niezajętych kierować do miast i zaostrzać 
walkę o pracę lub zwiększać zastępy bezrobotnych i niezado
wolonych? Czy też wysyłać ich na zarobki poza granice 
kraju? Jedno i drugie nie rozwiąże sprawy. Jedynem wyj
ściem będzie tutaj : dać zatrudnienie wiejskiej ludności na 
miejscu, nie odrywając jej od zajęć na roli i stron rodzinnych, 
a tern samem wpłynąć na podniesienie dobrobytu danej oko
licy i przerobić na miejscu własne surowce, zamiast wysyłać 
je za granicę. Nałęczów oddawna potrzeby te rozumiał, sze
rząc zamiłowanie do rękodzielnictwa wśród wiejskiej ludności. 
Niechże dzisiejszy wolny Nałęczów nie ustępuje pod tym 
względem Nałęczowowi z czasów obcych rządów i dąży do 
tego wytrwale, aby stać się i nadal jednym z ośrodków prze
mysłu ludowego.

M A R  JA  ŹYLSK A .
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5ZK0ŁA 5NYCER5KA W NAŁĘCZOWIE.Z
wiedzając Nałęczów niepodobna jest ominąć szkołę 

i warsztaty snycerskie Jana Żylskiego. Każdy zresztą 
napotkany Nałęczowiak, gdy go zapytamy po obejrze
niu zakładu leczniczego i pamiątek po Żeromskim: 

„co jeszcze tu macie ciekawego?“ — odpowie bez zająknienia 
na zapytanie — pytaniem: „a czyście widzieli już nasz prze
mysł nałęczowski”?

Szkoła snycerska i warsztaty wytwórcze Jana Żylkiego 
w Nałęczowie powstały w roku 1916. Kierownik tej szkoły 
i właściciel warsztatów poprzednio prowadził dział rzeźby 
w drzewie w szkole zawodowej Tow. Popierania Przemysłu 
Ludowego. W ciągu paroletniej pracy w owej szkole, styka
jąc się ciągle z okolicznym ludem, miał niejednokrotnie moż
ność stwierdzić, że wśród ludu zdarzają się jednostki wybit
nie zdolne, mające zamiłowanie do rysunku i rzeźby i że 
z tych dłubiących kozikiem w drzewie małoletnich strugaczy, 
mogą wyrosnąć utalentowani snycerze, malarze i rzeźbiarze. 
To też w chwili, gdy po wybuchu wojny światowej Tow. Pop. 
Przemysłu Ludowego w Nałęczowie zlikwidowało swą szkołę, 
p. Jan Żylski nie chcąc, by ów w zaczątku będący miejscowy 
przemysł ludowy zmarniał, otwiera mimo rozlicznych trudno
ści kurs snycerstwa na własną rękę i prowadzi go własnemi 
skromnemi środkami.

Już po upływie kilku mięsięcy szkoła Żylskiego zdobyła 
sobie uznanie u kuracjuszów i gości Nałęczowa, a rozmaite 
drobiazgi, wyrabiane przez uczniów, znajdowały chętnych na
bywców. Ilość uczniów stopniowo się zwiększała. Przedmio
ty wyrabiane przez nich były coraz ładniejsze i coraz więk
szy miały popyt.

Zachęcony powodzeniem p. Żylski swój kurs snycerstwa 
rozłożył na trzy lata, włączając weń naukę rysunku i mode
lowania. Dla kończących trzyletni kurs został uruchomiony 
warsztat wytwórczy, gdzie byli uczniowie znajdowali stały za
robek i mogli pod światłem kierownictwem doskonalić się 
w dalszym ciągu w swoim zawodzie.
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Należy zaznaczyć, że w programie kursów nie było także 
zaniedbywane ogólne dokształcanie uczniów i dawniej jak 
i teraz przedmioty ogólno kształcące ze względu na różny po
ziom umysłowy uczniów są obowiązujące.

W roku 1924 szkoła zostaje przeniesiona do obszerniej
szego lokalu, dzięki czemu wszystkie działy zostają rozsze
rzone. Przy szkole jest dla zamiejscowych internat i tania 
stołownia, gdzie uczniowie, rekrutujący się przeważnie z naj
biedniejszej ludności, płacą tylko 15 złotych miesięcznie za 
utrzymanie. Nauka jest bezpłatna.

Praca ucznia Szkoły Snycerskiej.

Malowanie, wykończanie i dział zdobnictwa barwnego pro
wadzi p. Marja Żylska. Dziewczęta, pracujące pod jej kiero
wnictwem, to przeważnie Nałęczowianki i wychowanki szkoły. 
Niekiedy na ferje letnie przyjeżdżają tu także absolwentki 
szkoły sztuk pięknych z Krakowa i Warszawy, by przy jedno
czesnym pobycie w pięknej letniskowej miejscowości, przejść 
krótki praktyczny kurs zdobnictwa i sztuki stosowanej.

Obecnie wyroby szkoły i warsztatów mają zbyt zape
wniony. Obstalunkom nie można nadążyć, a z zagranicy, jak 
np. z Anglji, Holandji i Ameryki przychodzą zamówienia b.
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wielkie, których się naturalnie nie przyjmuje, gdyż szkoła 
zatrudnia tylko około 30 osób, licząc uczniów, malarki, sto
larzy i wykładających.

W warsztatach wyrabia się najrozmaitszego kształtu 
i wielkości szkatułki pięknie zdobione; rzeźbione ramki, laski, 
kałamarze i noże do papieru; ażurowe tace, a także płasko
rzeźby przedstawiające głowy wybitnych Polaków, typy ludo
we i t. p. Wykonano tu też na zamówienie niejeden stylowy 
garnitur mebli, a i ołtarz miejscowej zakopiańskiej kapliczki 
był tu zrobiony.

Jednem słowem szkoła snycerska p. Żylskiego spełnia 
jaknajlepiej swe piękne zadanie ujawniania i kształcenia ta
lentów artystycznych, mających swe bogate podłoże w ludzie 
okolicznym, a rozwijając przemysł rzeźbiarski w rodzinnym 
stylu, przyczynia się do wzbogacenia naszej sztuki stosowa
nej, zaszczytnie wyróżniając Nałęczów pod tym względem 
i stawiając go obok Zakopanego.

ANIELA FLESZAROWA.

SZKOLNICTWO W NAŁĘCZOWIE:.J
uż z racji swego położenia naturalnego Nałęczów musi 

być dla najbliższej okolicy ośrodkiem życia kulturalno- 
oświatowego. Okolony wieńcem wiosek, jako ośrodek 
skupiający dużą ilość inteligencji, zogniskowuje cały ruch 

oświatowy. Trudno byłoby w krótkim szkicu odmalować tu 
działalność owych tytanów ducha, którzy już odeszli, ale płu
giem swego czynu do głębi przeorali serca miejscowej ludno
ści, pozostawiając w nich niezatarte wspomnienia i głęboką 
wdzięczność. W okresie niewoli, kiedy to rządy zaborcze sta
rały się wyrwać polskość z duszy ludu „duch, wieczny rewo
lucjonista” w podziemiach swą pracę prowadził. Tajne na
uczanie, szkółki nielegalne, prześladowania, zmaganie się du
szy polskiej z duszą bizantyjskiego wschodu, wszystko to na 
terenie Nałęczowa nabierało niesłychanego natężenia. Nic 
jednak w tern dziwnego, gdyż z działalnością tą wiążą się na
zwiska ludzi wielkich, otaczanych czcią powszechną i mi
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łością. Wymienię tu kilka zaledwie : Stefan Żeromski, Bole
sław Prus, Gustaw Daniłowski, Mieczysław Brzeziński, Faus
tyna Morzycka, Dr. Przemysławowa Rudzka, Felicja Sulkowska 
i wiele innyeh. Byłby to jednak obrazek bardzo fragmenta
ryczny, gdybyśmy nieuzupełnili go szeregiem szarych bojowni
ków o ducha polskiego, jak : naucz. p.p. Truszkowskie, p. Wa- 
lerja Kierówna, Decjusz, Bielska, Trojanowska, Marja Ojżyń- 
ska, organista na Bochotnicy Łuszczyński, murarz Jan Pielak 
i inni. Ochrona im. Adama Żeromskiego, gdzie również pro
wadzono tajne nauczanie, budynek na Pałubach, gdzie praco
wała owa świetlana postać, owa „siłaczka”, uwieczniona przez 
St. Żeromskiego, Faustyna Morzycka, to żywe pomniki owej 
niezmordowanej siły twórczej.

Wreszcie kiedy zaistniał cud i Polska z kurzawy dymów 
i oparów krwi po wielkiej wojnie powstała, by wolną być, 
ów głęboki nurt życia oświatowego wychynął na światło 
dzienne i rozlał się szeroko, obejmując cały lud. Spadkobier
czynią tych wielkich idei, rozsianych dłonią mocarnych Sie- 
waczy, siłą faktu musiała się stać szkoła powszechna, która 
już w założeniu swoim ma za zadanie najszersze masy pod
nieść na wyżyny godności człowieczej i wychować świadomego 
obywatela godnego wielkiego narodu. Początki były bardzo 
skromne: szkółka wiejska na Bochotnicy w r. 1918 nie mogła 
dźwignąć brzemienia, które w testamencie swoim przekazali 
owi Wielcy. Dlatego też już w roku następnym szkoła zo
staje przeniesiona do Nałęczowa i podniesiona do godności 
7 kl Szkoły powszechnej. Brak jednak własnego budynku 
utrudniał niezmiernie pracę. Przerzucana z willi do willi, jako 
lokator bardzo niewygodny i niepożądany, z chwilą zniesienia 
rekwizycji, znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Był moment, 
kiedy zupełnie poważnie zaczęto się zastanawiać nad zlikwi
dowaniem tak ważnej placówki. Wówczas to z inicjatywy 
ś. p. ks. prałata Zdzisława Łuczyckiego zostaje zawiązane 
Tow. Miłośników Szkoły w Nałęczowie, które wchodzi w per
traktacje z właścicielami willi „Janina” w celu nabycia tejże 
na własność szkoły. Po zawarciu umowy i wpłaceniu kilku 
tysięcy zadatku, szkoła przenosi się w r. 1924 do wymienio
nej willi i tu mieści się już stale. Towarzystwo jednak prze
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liczyło się ze swojemi siłami i znów wytworzyła się sytuacja 
niemal beznadziejna, gdyż nie było funduszów na spłacenie 
dalszych rat. Stan ten doprowadził do likwidacji Towarzystwa 
Miłośników Szkoły i teraz dopiero inicjatywa przechodzi w ręce 
dozoru Szkolnego gm. Drzewce, na którego czele stoi młody 
i pełen energji p Zygmunt Śliwiński, właściciel Antopola, 
tudzież Sekretarz Dozoru p. Bolesław Stępkowski naucz, 
z Czesławie. Dzięki wpływom i niezłomnej energji tych ludzi 
gmina przejmuje nie bez oporu i zaciekłej walki sprawę kupna 
willi „Janina” na szkołę i w obecnej chwili sprawa dobiega 
do pomyślnego końca. Byt szkoły został zapewniony. Naj
większą troską obecnej chwili będzie jej rozwój : zaopatrzenie 
w potrzebne pomoce naukowe, sprzęty i t. d.

Nauczycielstwo szkoły powsz. w poczuciu obowiązku 
obywatelskiego bierze żywy udział w życiu społecznem, wcho
dząc do wszystkich niemal organizacji, istniejących na terenie 
Nałęczowa.

Prócz szkoły powszechnej została zorganizowana w r. ub. 
szkoła dokształcająca dla młodzieży rzemieślniczej, zatrudnio
nej w miejscowych warsztatach. Piękna ta inicjatywa wyszła 
od p. Żylskiej i przy współudziale miejscowego nauczycielstwa 
została wcielona w czyn. Bez poparcia z czyjejkolwiek strony, 
o własnych siłach, placówka ta tak bardzo potrzebna na 
terenie Nałęczowa, ma już rok istnienia za sobą, co rokuje 
jej na przyszłość dalszy rozwój.

Krótki ten i ogólnikowy szkic świadczy chlubnie o kul
turze jednego z najpiękniejszych zakątków Polski, uwiecznio
nego w dziełach wieszcza tej miary co Stefan Żeromski, który 
tak duszą całą ukochał Nałęczów.

JAN SZyBOWICZ.
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POWSZECHNY UNIWERSYTET OBYWATELSKI 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO.

Stefan^ Żeromski ideologicznie jest tak ściśle związany 
z ruchem spółdzielczym, że z inicjatywy p. insp. St. Czar
nieckiego w dawnej t. zw. szopie na Pałubach, w której 
ongiś nauczał ten wielki społecznik, a która obecnie jest 
własnością Stów. Spółdzielczego „Spólnota” w Lublinie, ma 
być zorganizowany Pow. Uniwersytet Obywatelski dla działa
czy spółdzielczych i społecznych. Uruchomienie go nastąpi 
z wiosną 1929 r.

Paluby. Na prawo budynek b. szopy.
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TEATR LUDOWY W NAŁĘCZOWIE.W
śród wielu projektów, jakie czekają realizacji w Nałę
czowie, snuje się marzenie o budowie teatru ludowe
go tam na górze Poniatowskiego, gdzie widzieć go 
pragnął Żeromski. Byłby to żywy hołd pamięci wiel

kiego pisarza o głębszej może’wartości niż symboliczny pom
nik z granitu.
Sprawa aktualna w latach, gdy idea i potrzeba teatru ludowe
go przenika coraz szersze warstwy i znajduje sympatyczny 
odgłos w sferach urzędowych.

Nałęczów, gdzie szczególne zamiłowanie do sztuki teat
ralnej ujawniło się szeregiem przedstawień amatorskich, prze
wyższających poziomem artystycznym podobne widowiska, na
daje się wyjątkowo do zogniskowania tego ruchu, jaki żywio
łowo występuje wśród kół młodzieży wiejskiej w różnych za
kątkach Polski.

Nałęczów posiada wspaniałe tereny do letnich widowisk 
na świeżem powietrzu, odpowiednia zaś sala z możliwością 
efektów świetlnych zwabiać będzie zespoły i widzów okolicz
nych, a z czasem i amatorów ze stron dalszych. Tutaj marzy
my, odbywać się będą wielkie misterja Polskie — obchody na
rodowe— inscenizacje legend, baśni, wielkich momentów histo
rycznych. Tutaj umiłowane postacie bohaterów i tych, co, nie 
walcząc orężem, wskazywali świetlane drogi przyszłości, staną 
jak żywe, aby przemówić do serc tłumnie zebranych rodaków! 
Wielka, dostojna sztuka, podniosłe wrażenia wspólnie przeży
wane zespolą dusze i umysły na innych polach zwaśnione...

Niedawno powołana do życia Komisja Uzdrowiskowa, miej
my nadzieję, ujmie w swoje ręce luźny dotąd projekt budowy 
teatru, zdobędzie na ten cel fundusze, resztę dopełni społe
czeństwo i niebawem zajaśnieje w Nałęczowie pierwszy bodaj 
w Polsce gmach z napisem : T e a t r  L u d o w y  im. S t e f a 
n a  Ż e r o m s k i e g o .

W. N.
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Współczesna kronika Nałęczowa.
Nałęczów, jako urocze miejsce wypoczynku, pełen zabytków histo

rycznych i posiadający zakład leczniczy, od wielu lat skupiał kwiat inteligencji 
polskiej. Wielu ludzi wybitnych przyjeżdżało tutaj na wywczasy letnie 
(Boi. Prus, H. Sienkiewicz, G. Daniłowski i wielu innych), niektórzy mieli 
tu lub w bliskiej okolicy swe stałe siedziby (St. Żeromski, Mieczysław 
Brzeziński), prócz tego dożywia tutaj swego ofiarnego żywota garść we
teranów z powstania 1863 r. (Dr. F. Nowicki, Dr. Chmielewski, Dr W. La
socki, s ;dzia Henryk Wiercieński, A. Kruczkowski). Wszyscy ci ludzie 
niezłamani wypadkami, które przeżywali, ani niedolą wygnania, w tym cichym 
zakątku poświęcali resztę swego życia pracy dla dobra ogółu, dając ini
cjatywę do wielu szlachetnych poczynań i biorąc w nich czynny udział. 
Nic więc dziwnego, że zdawna już powstało w Nałęczowie szereg insty
tucji o charakterze kulturalno-społecznym.

Instytucje o św iatow e. Wiele robiono zwłaszcza w dziedzinie 
oświaty ludowej. Przed 1905 r. nauczano potajemnie Należy tu wspo
mnieć o zasługach p. Felicji Sulkowskiej, długoletniej kasjerki zakładu 
Leczniczego, która po całodziennej męczącej pracy, wieczorami zbierała 
w swem małem mieszkanku gromadkę dzieci, ucząc je czytać i pisać. 
Wielu dojrzałych ludzi, wśród Nałęczowian, Je j tylko zawdzięcza umiejęt
ność czytania i pisania. Po 1905 r zaczynają z pożytkiem współzawodni
czyć na terenie Nałęczowa i okolicy .Macierz Szkolna' i Tow. oświatowe 
.Świaiło' p pierane czynnie i materjalnie przez ś. p. Stefana Żeromskiego. 
Wtym czasie powstaje w Nałęczowie Szkoła ludowa, gdzie pracowała nie
zapomniana Faustyna Morzycka, odbywają się wykłady dla dorosłych 
w szopie na .^ałubach’ , buduje się piękna ochronka dla dzieci zwana 
obecnie ochroną im Adasia Żeromskiego. Nieco później ś. p. D-rowa 
Franciszka Walicka zakłada w budynku zakupionym Jej st raniem ze 
składek i imprez dochodowych szkółkę początkową, gdzie jawnie już 
uczyły się dzieci aż do powstania polskiej Szkoły Powszechnej. W latach 
1910—1912 powstają 8 miesięczne kursy rolnicze dla synów włościańskich 
utrzymywane przez Centralne Tow. Rolnicze i Szkoła Gospodarcza dla 
dziewcząt, tak zwana .Szkoła Ziemianek' utrzymywana przez lubelskie 
Koło Ziemianek. Niezapomniane zasługi w założeniu i organizacji tych 
szkół położyli: ś. p. D r E. Kuńczyński, D-r. Wacław Lasocki i Stanisław
Śliwiński z Antopola. Szkołę Ziemianek przez wiele lat prowadziła 
z głębokiem odczuciem jej zadań i celu ś. p. Aleksandra Serwatowska, 
pierwsza jej kierowniczka. Obie te szkoły przetrwały wojnę światową 
(Szkoła Ziemianek działała bez przerwy) i obecnie otaczane opieką władz 
mają wszystkie warunki, aby się pomyślnie rozwijać. Pomyślano tu także 
o szkole zawodowej rękodzielniczej, o której obszerniejsza wzmianka 
w artykule .Przemysł Ludowy*. W listopadzie Koło Opieki nad młodzieżą 
otworzyło Kursy wieczorowe dla młodzieży rzemieślniczej, które przez 
cały rok były czynne.
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Poza systematyczną pracą oświatową znajdowano czas na organizo
wanie przedstawień ludowych, odczytów i koncertów. Posiadał też Nałę
czów Tow. śpiewacze »Lutnia’ , które obecnie z powodu braku siły kie
rowniczej upadło.

Instytucje o ch a ra k te rz e  społecznym .

Tow. Przy jació ł N ałęczow a. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczo
wa powstało w roku 1909. Pierwsze organizacyjne zebranie odbyło się 
21 sierpnia tegoż roku. Pierwszym prezesem był mecenas Wacław Łypa- 
cewicz (obecny poseł na Sejm,) do 1922 roku. Po nim wybrany został 
Zdzisław Kożuchowski (prezes Rady Nadz. Zakładu Leczn. Nałęczów)- 
Obecnie przewodniczącym tej instytucji jest mecenas Kazimierz Zieliński.

Towarzystwo w miarę napływu środków, pragnie zakładać i ułatwiać 
rozwój instytucjom społecznym, jak ochrony, przytułki, straże pożarne» 
teatry i t. p. Do najwyższych zasług Tow. należy nabycie od pp. Górskich 
wąwozów, które przeznaczone zostaną na park publiczny, o przestrzeń' 
28 morgów, starannie utrzymany z udogodnieniami dla spacerów.

W roku 1910 T-wo własnym kosztem przeprowadziło bitą drogę 
przez Nałęczów, od Chruszczowa do Bochotnicy. W tymże roku T-wo 
zgromadziło ztpas materjałów na budowę Domu izolacyjnego, lecz wybuch 
wojny uniemożliwił jego budowę.

Obecnie T-wo to znacznie zwęziło swą działalność, gdyż wszystkie 
związane z rozwojem Nałęczowa sprawy ujęła w swe ręce mianowana 
z urzędu w 1925 r., »Komisja do spraw Nałęczowa’ przekształcona obec
nie na Komisię Uzdrowiskową, która według świeżej ustawy o uzdro
wiskach ma czuwać nad sprawami Nałęczowa, jako uzdrowiska i letniska, 
dbać o jego rozwój i pomyślność, pozostając pod kierownictwem władz 
samorz idowych i wojewódzkich. Najbliższe lub będące w toku prace 
Komisji uzdrowiskowej są :

Ulepszenie dróg i chodników, elektryfikacja Nałęczowa, urządzenie 
targu, dom ludowy, tanie kąpiele.

W chwili obecnej Komisje uzdrowisk stanowią : przewodniczący,
p. Józef Sławiński, administrator Zakładu Leczn., skarbnik p. Józef Ko- 
nięcny, sekretarz p. Zygmunt Pióro. Członkowie : Dyr. Dr. Czarnota— 
Bojarski, Jan Źylski, Aleksander Górecki, oraz przedstawiciele gminy, 
starostwa i województwa.

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa wejdzie zapewne w porozumienie 
z Komisją Uzdrowiskową, aby mając jej poparcie, zgodnie z nią współ
działać. Tow. Przyjaciół Nałęczowa posiada własną bibljotekę i ma 
rozległy kilkunastomorgowy park oraz malownicze wąwozy, lecz ta po
siadłość, która powinna bezwarunkowo i nadal pozostać własnością całego 
Nałęczowa nie jest dotychczas całkowicie spłacona, co w obecnej chwil 
stanowi największą troskę T-wa. Prezesem Tow. Przyjaciół Nałęczowa 
jest od roku p. Stefan Czarniecki.
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B ib i jo te k a  Ludowa imienia P ra sa  i Ż ero m sk ie g o . Biblio
teka ta została założona w r, 1927 staraniem p. Walentyny Nagórskiej. 
Mieści się przy Szkole powszechnej, obejmuje obecnie kilkaset tomów 
wyborowych dzieł beletryst. wśród których przeważają dzieła Bolesława 
Prusa i Stefana Żeromskiego

Tan ie  k ąp ie le  im. B o le s ła w a  P rusa  powstały w r. 1905. 
Zrujnowane podczas wojny kąpiele są obecnie nieczynne, gdyż konieczny 
tam jest gruntowny remont, na który narazie brak środków, lecz w miarę 
jak Nałęczów będzie się dźwigał materjalnie, społęczeńswo nałęczowskie 
postara się niezawodnie, aby tanie kąpiele im. Bolesława Prusa spełniały 
swe przeznaczenie.

Ruch w spółdzielczy : Nałęczowskie Tow. kredytowe, tak zwana 
.Kasa* Nałęczowska obchodzić będzie w roku bieżącym 25 lecie swego 
istnienia. Posiada własny lokal w .Domu Ludowym,, liczy obecnie 
przeszło 1000 członków. Działalność Kasy nałęczowskiej po okresie 
martwoty wojennej ożycia się z każdym rokiem i rozciąga się na okolicę 
w promieniu przeszło 10 kim. Prezesem Nałęcz. Tow. Kredytowego jest 
od kilku lat p. Józef Szybalski.

Stów . Sp ożyw cze  „ O sz cz ę d n o ść” . Uruchomione w 1906 r. 
liczy około 500 członków. Obrót roczny Stów. Oszczędność stale się 
zwiększa, w wyniku czego kilka lat temu otwarto filię na przeciwległym 
krańcu Nałęczowa od strony wsi Chruszczów. Sklep główny mieści się 
w Domu Ludowym. Prezes Rady Nadzorczej p. Zygmunt Pióro.

Dom Ludowy wzniesiony z inicjatywy i dzięki wydatnej pomocy 
materjalnej ś. p. D-ra Wacława Lasockiego. Tam mieściło się ufundowane 
przez tego dobroczyńcę Nałęczowa etnograficzne - przyrodnicze muzeum 
Ziemi Lubelskiej, przekazane później muzeum lubelskiemu i tam prze
wiezione. Obecnie w Domu Ludowym mieści się Szkoła Rolnicza męska. 
Dom Ludowy nie spełnia tu swego przeznaczenia, gdyż niema w nim sali 
teatralnej, ani miejsca na zabawy lub zebrania, a jednak Nałęczów brak 
ten dotkliwie odczuwa.

N ałęczow skie Kółko Ralnicze .Placówka* uruchomione zo
stało w zimie 1928 r. staraniem Centr. T-wa Rolniczego. Liczy 76 członków 

z ożywieniem przystąpiło do pracy nad podniesieniem gospodarstw 
rolnych.

Straż  O gniowa zorganizowana została z inicjatywy prezesa 
Zdzisława Kożuchowskiego w 1924 r.

Sto w a rz y sz e n ie  „ S tr z e le c ” istniało już w Nałęczowie w latach 
1920—1923 lecz z powodu braku odpowiedniego kierownictwa upadło. 
Zorganizowane zostało ponownie w r. 1926 i grupuje dość dużo młodzieży. 
Wykazuje sporą ruchliwość, urządzając zabawy i teatry amatorskie na cele 
swej organizacji.

Życie sportowe z powodu braku inicjatywy nie rozwija się tu pomi
mo wielu danych.






