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Słowo wstępne

Wodolecznictwo na ziemiach polskich ma już kilku‑
wiekową tradycję, ale szczególną popularność zyskało 
w XIX wieku. Szybko rozwijały się wówczas zwłaszcza 
zdrojowiska galicyjskie, a wśród nich mające wyjątko‑
we położenie miejscowości w dolinie Popradu. Podró‑
że „do wód” coraz mocniej wpisywały się w rytm życia 
przedstawicieli zamożniejszych warstw społeczeństwa, 
zwłaszcza ziemiaństwa i inteligencji. Wydaje się, że 
o działalności uzdrowisk, funkcjonowaniu zakładów 
wodoleczniczych, życiu towarzyskim kuracjuszy wiemy 
dużo, ale poszukując konkretnych informacji napotyka‑
my najczęściej na szereg ogólników i obiegowych opinii. 
Z żalem należy stwierdzić, że część polskich uzdrowisk 
ciągle czeka na profesjonalne opracowania swoich dzie‑
jów. Żegiestów‑Zdrój budził w przeszłości zaintereso‑
wanie zarówno kompetentnych badaczy, jak i amato‑
rów, pasjonatów odkrywających zazwyczaj drobne, ale 
ogromnie ciekawe fakty, wzbogacające naszą wiedzę 
o uzdrowisku. Jak dotąd nie doczekał się jednak opraco‑
wania monograficznego. Tym większą radość sprawiła 
mi wiadomość o przygotowanej do druku pracy Pani 
Barbary Ruckiej, która stanowi owoc Jej wieloletnich 
badań regionalnych. Uzdrowiskom doliny Popradu po‑
święciła w przeszłości kilka ciekawych artykułów, ale bez 
wątpienia studia  nad historią Żegiestowa‑Zdroju są w Jej do‑
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robku największym osiągnięciem. Z całą  odpowiedzialnością 
mogę stwierdzić, że Żegiestów‑Zdrój doczekał się rzetelnego 
historyka, który popularyzując dzieje uzdrowiska przyczynia 
się jednocześnie do jego współczesnej sławy, bo tradycja buduje 
przyszłość…

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Kraków, 28 lipca 2016 r.
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Żegiestów‑Zdrój na przełomie 
XVIII i XIX wieku

Żegiestów‑Zdrój od początku istnienia zachwycał swoim 
wspaniałym i malowniczym położeniem w dolinie Popradu 
oraz doskonałymi walorami leczniczymi. Piękny opis tego 
uzdrowiska znajdujemy w „Przewodniku po zdrojowiskach 
i uzdrowiskach polskich” z 1913 roku, w którym czytamy:

Położony romantycznie w wąwozie, pośród wspaniale uma‑
jonych gór Czerszli i Kiczery na wysokości 486 mtr. n.p.m., po‑
nad brzegami prześlicznie wijącego się w tym miejscu Popradu. 
Klimat posiada Żegiestów podalpejski[82, s.76-77].

Przy opisie uzdrowiska nie można pominąć niezwykłego 
ukształtowania doliny Popradu, tworzącego w tym miejscu 
dwie tzw. Łopaty – Polską i obecnie Słowacką, a wcześniej 
przez pięć wieków Węgierską. Sam opis położenia uzdro‑
wiska wymaga współczesnego uzupełnienia i dodania, że 
Żegiestów‑Zdrój położony jest w Karpatach, we wschodniej 
części Beskidu Sądeckiego, w paśmie Jaworzyny Krynickiej 
(1114 m n.p.m.), na stromych południowych stokach Pustej 
Wielkiej. Dolina, w której usytuowane są główne obiekty 
uzdrowiska, takie jak Dom Zdrojowy i pijalnia zdroju Anna, 
otulona jest przez dwa zbocza wąwozu, tworząc niezwykle 
malowniczy i zaciszny zakątek, osłonięty od silnych wiatrów 
górskich.



8

Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów 

Powodzenie Żegiestowa‑Zdroju wśród uzdrowisk pol‑
skich związane jest jednak głównie z występującymi tu wo‑
dami mineralnymi, z których obecnie eksploatowane są źró‑
dła Anna, Andrzej II, Żegiestów II i Zofia II. Wody te, zaliczane 
do szczaw wodorowęglanowo‑wapniowo‑magnezowo‑żela‑
zistych, stosowane są w terapii pitnej i kąpielowej[92, s.65-69]. 

Najstarsze ślady bytności ludzi w dolinie Popradu spoty‑
kamy już w paleolicie[5, s.65]. Pierwsza planowa akcja osadnic‑
twa na prawie magdeburskim miała miejsce w tym regionie 
w XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego. Władca 
ten nadał w tym okresie prawa miejskie Muszynie, Tyliczo‑
wi oraz osadził kilka pobliskich wsi. Ślady tej pierwszej akcji 
osadniczej spotykamy w dokumencie z 1391 roku, w którym 
król Władysław Jagiełło przekazuje tereny określane mianem 
„państwa muszyńskiego” biskupowi krakowskiemu Janowi 
Radlicy.  Aż do połowy XV wieku w skład klucza muszyńskie‑
go wchodziły dwa miasta (Muszyna i Miastko – późniejszy 
Tylicz) oraz wsie: Kuńczowa, Staszkowa Wola, Krasnajedl, 
Mikowa, Długi Łęg, Andrzejowa, Szczawnik, Łomnica, Poruj 
i Flornikowa[55, s.61]. Z powstałych wówczas wiosek Długi Łęg 
uznawany jest za pierwszą miejscowość położoną w miejscu 
dzisiejszego Żegiestowa‑Zdroju. Za tym drugim określeniem 
przemawia znaczenie słowa „łęg”, którym w staropolskim 
języku określano bagna, mokradła, trzęsawiska[121, s.192]. Nie‑
wątpliwie takim miejscem była Łopata Polska, stanowiąca 
olbrzymią łąkę oblaną z trzech stron wodami Popradu. Być 
może to położenie spowodowało, że miejscowość ta uległa 
zagładzie podczas, którejś z często nawiedzających te strony 
powodzi. 

W imieniu  biskupów kluczem muszyńskim  zarządzali 
starostowie, którym podlegało samodzielne wojsko (harnicy,
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 stolicznicy), administracja, sądownictwo. Wszystkie urzędy 
miały swoją siedzibę w stolicy tego regionu – Muszynie. Do 
końca XIV wieku w państwie muszyńskim powstało 17 wsi, 
z których część, między innymi Długi Łęg, uległa wyludnie‑
niu i zanikła. Dopiero drugi etap osadnictwa, mający miej‑
sce na przełomie XVI i XVII wieku, zakończył się sukcesem. 
Powstałe wówczas na prawie wołoskim wioski zamieszkane 
zostały przez plemiona pasterskie. Ludność ta początkowo 
sama określała się mianem „Rusnaky”, lecz od XIX wieku 
przyjęła się nazwa „Łemkowie”, stworzona przez sąsiednie 
plemię Bojków, wyśmiewające się z często używanego przez 
nich słowa „lem” (‘tylko’, ‘ale’). Początkowo byli oni wyzna‑
nia prawosławnego, lecz po podpisaniu unii brzeskiej w 1596 
roku, jako mieszkańcy ziem należących do biskupów kra‑
kowskich, musieli przejść na grekokatolicyzm. Na terenie 
państwa muszyńskiego zostało zasiedlonych w drugiej fazie 
kolonizacji ogółem 35 wsi[34, s.18-19].

W tych okolicznościach historycznych został osadzony 
również „na surowym korzeniu” w dniu 26 lipca 1575 roku 
Żegiestów. Przywilej lokacji wsi nadał Hawryle Juraszkowi, 
kmieciowi z Andrzejówki, biskup krakowski Franciszek Kra‑
siński[83, s.63]. Osadźca, a zarazem sołtys Hawryło Juraszek na 
dwóch nadanych mu łanach miał wykarczować ziemię oraz 
zbudować sobie młyn i tartak, co było dodatkowym przywi‑
lejem mającym zwiększyć jego dochody i zachęcić do bardziej 
intensywnej działalności osadniczej. Wszyscy nowo osiedli 
mieszkańcy Żegiestowa zostali zwolnieni na dwadzieścia lat 
od wszystkich powinności na rzecz biskupów krakowskich 
i dworu muszyńskiego[7, s.81].
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Walory lecznicze żegiestowskich wód mineralnych praw‑
dopodobnie odkryła miejscowa ludność. Lokalne przekazy 
głoszą, że w XVIII wieku szczególną sławą cieszyła się woda 
Maryja, którą już wówczas rozwożono w drewnianych na‑
czyniach po Galicji. Z zamiarem wykorzystania tego daru na‑
tury na większą skalę nosił się biskup Kajetan Sołtyk (1758–
1788), ostatni kościelny właściciel państwa muszyńskiego, 
jednak rozbiory Polski i zagarnięcie przez austriackiego za‑
borcę biskupich ziem zniweczyły te plany[45, s.5].

W 1769 roku wojska austriackie zajęły Spisz i południo‑
we rubieże Polski: starostwa nowosądeckie, nowotarskie, 
a w 1772 roku, na podstawie konwencji dworów zaborczych, 
zachodnią Małopolskę bez Krakowa. Rząd austriacki swoje 
rządy rozpoczął od zniesienia klasztorów i przejęcia dóbr ko‑
ścielnych. W 1783 roku dobra muszyńskie przestały stano‑
wić własność biskupów krakowskich, wchodząc w skład tzw. 
funduszu religijnego i przekształcone zostały w kameralne 
dobra skarbowe. 

Skończyło się biskupie władanie państwem muszyńskim 
i rozpoczęła planowa ekspansja zaborcy i eksploatacja nowo 
zdobytych ziem. Na tereny Galicji przybyli austriaccy urzęd‑
nicy i naukowcy, których zadaniem było ocenienie wartości 
tych dóbr i stworzenie planu eksploatacji znajdujących się tu 
złóż mineralnych[104, s.9].
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Litografia "Kołacz trzech króli", alegoria rozbiorów Polski, 
kopia na podstawie pracy Nicolasa Noëla Le Mire'a (XIX w.)
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Dzieje rodu Medveckich

Po zagarnięciu południowych ziem Polski przez zaborcę 
austriackiego, w 1772 roku rozpoczęła się akcja kolonizacji 
Galicji Zachodniej przez obywateli Austrii i Węgier. Obszar 
ten, nazywany Królestwem Galicji i Lodomerii, był zamiesz‑
kany przez Polaków i Rusnaków. Nowa władza zaczęła rządy 
od zmiany istniejącego do tej pory porządku społecznego. 
Dzięki reformie gruntowej wprowadzonej przez Marię Tere‑
sę i Józefa II w latach 1782–1786, w monarchii austro‑węgier‑
skiej złagodzono istniejący system poddaństwa, zlikwidowa‑
no funkcjonujące do tej pory urzędy, jak również usunięto 
polskich przedstawicieli władzy. Zarówno szlachta, jak i du‑
chowieństwo pozbawieni zostali przysługujących im do tej 
pory ulg, a w przypadku kościoła również majątku. Po wpro‑
wadzeniu na terenie Galicji systemu józefińskiego zlikwi‑
dowano dawny system administracyjny i zaczęto tworzyć 
nowy, oparty na lojalnych urzędnikach, głównie węgierskich 
i austriackich [71, s.69-84].

Jednym z takich osadników był ojciec późniejszego zało‑
życiela Żegiestowa Ignacego Medveckiego, urzędnik kame‑
ralny z Koszyc, węgierski szlachcic Jonas Medveczky. W XVIII 
wieku rodzina ta była w posiadaniu majątku Mała Bystrzyca 
na Orawie. Jego pierwszym miejscem pracy w Galicji była po‑
sada urzędnika skarbowego w Żywcu, którą objął w 1790 roku. 
Po awansie przeniósł się do Muszyny, gdzie został naczelni‑
kiem urzędu celnego i funkcję tę pełnił aż do 1836 roku[42].
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Zygmunt Medveczky de Medvecze, uczestnik powstania 1863 roku, 
Sybirak. Archiwum Muzeum  Regionalnego  „Państwa Muszyńskiego”
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Genealogię tego szlacheckiego rodu można prześledzić 
w opracowaniu: Magyarország Családi (Rody Węgierskie), 
wydanym w Peszcie w 1857 roku przez Ivána Nagy’a. W ma‑
teriałach tych znajdujemy informację, że pierwszą wzmian‑
kę o rodzie Medveczky de Medvecze spotykamy już w XIII 
wieku. Ród ten wielokrotnie obdarzany był nadaniami przez 
władców węgierskich. Jedna z pierwszych darowizn miała 
miejsce w 1391 roku. Jej autorką była królowa Maria, która 
obdarzyła swojego pazia Andrasa Medveckiego i jego dwóch 
krewnych Piotra i Witasa dobrami na ziemiach orawskich. 
Kolejne nadanie poczynił dla tej rodziny król Władysław 
II, który w 1503 roku darował im między innymi Medve‑
cze. Jednym z ważniejszych nadań była darowizna majątku 
w Kis‑Bestercze przez króla Janosa swojemu giermkowi Ja‑
nosowi Medveckiemu.

Szlachectwo tego rodu zostało przypieczętowane otrzy‑
maniem w 1593 roku nowego patentu szlacheckiego razem 
z herbem od cesarza niemieckiego Rudolfa II Habsburga. 
Herbem tym posługiwał się (razem z żoną i córkami) Janos 
Medveczky[8, s.1].

Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku członkowie 
tego rodu zaczęli zasiedlać ziemie nowo przyłączone do 
monarchii austro‑węgierskiej. Cześć rodziny, która brała 
udział w powstaniu węgierskim w 1848 roku, po konfiskacie 
dóbr wyjechała do Lwowa. Gałąź rodu osiadłą w Muszynie 
zapoczątkował Jonas Medveczky, który przybył do miasta 
pod koniec XVIII wieku. Ignacy, późniejszy założyciel Że‑
giestowa‑Zdroju, figuruje również w tych księgach, lecz bez 
daty narodzin, a jedynie z adnotacją, że jest młodszym bra‑
tem  urodzonego w 1812 roku  Alojzego i  starszym  bratem
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Burmistrz Muszyny Józef Medveczky z żoną Marią z domu Czupak. 
Archiwum Muzeum  Regionalnego  „Państwa Muszyńskiego”
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urodzonej w 1814 roku Emilii.
Najstarszy syn – Alojzy, urodzony 22 lutego 1812 roku 

w Muszynie, przejął po ojcu funkcję naczelnika urzędu cel‑
nego. Po odkryciu przez jego brata Ignacego źródeł mineral‑
nych w 1846 roku wspomagał go finansowo, stając się współ‑
właścicielem żegiestowskiego zdroju. 

Ignacy, drugi syn Jonasa, pełnił początkowo funkcję za‑
rządcy zdroju muszyńskiego, jak również prowadził dobrze 
prosperującą farbiarnię[99, s.50-52]. Po odkryciu źródeł mine‑
ralnych w Żegiestowie, w 1846 roku, dzięki wsparciu finan‑
sowemu braci, wykupił od miejscowych chłopów położone 
powyżej zdroju dwa zbocza górskie (Czerszlę i Zadzior) i roz‑
począł tworzenie uzdrowiska. Jego żoną była Anna Sowiń‑
ska, pochodząca ze Starego Sącza córka Tomasza i Marii 
z domu Kmietowicz, urodzona 26 grudnia 1802 roku. Przez 
powinowactwo od strony matki była ona spokrewniona 
z księdzem Leopoldem Kmietowiczem, jednym z przywód‑
ców zapoczątkowanego 21 stycznia 1846 roku powstania 
chochołowskiego. Być może dzięki pomocy rodziny kuzynki, 
mającej silne powiązania z wymiarem sprawiedliwości, skró‑
cono mu wyrok oraz otrzymał on po powrocie z więzienia 
miejsce wikarego w Muszynie, które piastował od 1848 do 
1850 roku[66, s.22]. Ignacy Medveczky miał ze swoją żoną Anną 
dziewięcioro dzieci, z których znamy z imienia pięcioro: 
Karola, Ludwika, Józefa, Antoninę i Józefę. Ignacy Me‑
dveczky, dożywszy 80 lat, zmarł w 1868 roku w Żegiestowie 
i został pochowany w Muszynie w nieistniejącym dziś gro‑
bie rodziny Krynickich. Pamięć dziadka i ojca uczcił Julian 
Krynicki, wnuk Ignacego, syn Karola, przez ufundowanie 
tablicy w żegiestowskim kościele[42, s.1]. 
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W opisach losów rodu Medveckich została użyta wy‑
miennie węgierska i polska forma pisowni tego nazwiska. 
Obecnie używana jest tylko polska pisownia, która po raz 
pierwszy została zastosowana w opracowaniu prof. F. Skobla 
w 1858 roku[27, s.223-229] i taką formę zastosowano w dalszej czę‑
ści tego opracowania.
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Rozwój uzdrowiska w czasach 
Medweckich (1846–1888)

Istniejąca od XVI wieku wieś Żegiestów została założona 
w dolinie Potoku Żegiestowskiego. Od tego miejsca odciął 
się całkowicie Ignacy Medwecki, który stworzył samodzielne 
osiedle oddalone od łemkowskiej wsi o 2 km. W 1846 roku 
Ignacy Medwecki, szukając, jak podają niektóre źródła, rud 
żelaza, odkrył w dolinie Szczawnego Potoku naturalne wy‑
pływy wody mineralnej[57, s.170]. Po wykupieniu od miejsco‑
wych chłopów terenów przylegających do odkrytych źródeł, 
ich wody zostały w 1847 roku oddane do przebadania prof. 
Karolowi Fryderykowi Mohrowi z Instytutu Technicznego 
w Krakowie. Wyniki badań określały żegiestowskie wody 
jako najsilniejsze europejskie szczawy żelaziste. Mając na‑
dzieję, że dzięki temu skarbowi Żegiestów będzie dochodo‑
wym przedsięwzięciem, Ignacy Medwecki inwestował w bu‑
dowę drogi i pierwszego Zakładu Zdrojowego, w którym już 
w 1848 roku przyjął pierwszych gości. Jednocześnie rodzina 
Medweckich rozpoczęła działalność rozlewniczą, butelkując 
żegiestowskie zdroje i sprzedając je we wszystkich większych 
miastach Galicji i Królestwa Polskiego. 

Kolejnych badań żegiestowskich wód mineralnych podję‑
li się prof. dr Józef Dietl i dr Fryderyk Karol Skobel z Uniwer‑
sytetu Jagiellońskiego[91, s.56]. Profesor Józef Dietl tak opisuje 
uroki Żegiestowa‑Zdroju:
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Panowie Alojzy i Ignacy, bracia Medweccy, z których pierwszy
c.k. urzędnik, wtóry zaś obywatel pobliskiego miasteczka Mu‑
szyny – są właścicielami tutejszego zakładu. Ostatni jednak jest 
zupełnie i wyłącznie jego twórcą i kierownikiem; ten bowiem, 
poszukując w r. 1848 pokładów żelaza, odkrył w jednym miejscu 
wśród strumyka przebiegającego górzysty wąwóz Żegiestowa – 
ciągłe wydobywanie się wody bełkocącej i niby kipiącej… 
Kto raz był w Żegiestowie, ten tęskni nieustannie za jego ożyw‑
czym powietrzem, za jego czarującym krajobrazem, za jego 
zdumiewającymi widokami, za jego szumiącymi zdrojami, za 
jego cichym ustroniem, w którym się spokój duszy hartuje do 
zwycięskiej walki z wszelkimi moralnymi i fizycznymi cierpie‑
niami, jakie nasze wnętrza nurtują, a od których, aby się uwol‑
nić w szumnym zgiełku zagranicznych zdrojowisk, na próżno 
częstokroć zadajemy sobie pracę... [78, s.276-277]

Zauroczenie prof. J. Dietla tym urokliwym górskim za‑
kątkiem skutkowało jego opieką nad leczniczym profilem 
Żegiestowa‑Zdroju i skłoniło Ignacego Medweckiego do 
zatrudnienia w 1860 roku pierwszego lekarza zdrojowego 
F. Z. Gogojewicza. W kolejnych latach nastąpiła dalsza roz‑
budowa uzdrowiska, co wymagało powiększenia jego ob‑
szaru. Alojzy Medwecki w 1862 roku wykupił od chłopów 
kolejne grunta. Jednak dalsza rozbudowa uzdrowiska była 
prowadzona już przez syna Karola i żonę Alojzego Marię, 
którym Ignacy Medwecki w 1866 roku, z powodu problemów 
zdrowotnych, przekazał kierownictwo nad uzdrowiskiem. 
W dwa lata później, w 1868 roku, 80‑letni Ignacy Medwecki 
zmarł, a schedę po nim przejęli w równych częściach syn Ka‑
rol i brat Alojzy z żoną Marią[57, s.173].
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Pod nowym zarządem uzdrowisko w dalszym ciągu 
wspaniale prosperowało, powstawały nowe pensjonaty 
i wzrastała liczba przybywających do uzdrowiska kuracju‑
szy. Śmierć matki i ciotki spowodowała w 1875 roku całko‑
wite przejęcie uzdrowiska przez Karola Medweckego, który 
podjął kolejne wyzwania inwestycyjne. Dzięki jego inicja‑
tywie w 1877 roku został oddany do użytku Dom Zdrojowy, 
a w 1886 roku nowe łazienki.

Dodatkowym atutem zwiększającym frekwencję 
w uzdrowisku było oddanie w 1876 roku linii kolejowej 
na trasie Tarnów–Muszyna. W momencie śmierci Karola 
Medweckiego, w 1888 roku, uzdrowisko dysponowało 300 
pokojami, w których jednorazowo mogło przebywać na ku‑
racji 700 osób[78, s.276-277].
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Organizacja kurortu przez 
Jakuba Ignacego

W 1846 roku, podczas poszukiwań rudy żelaza dla znaj‑
dujących się w Sulinie hut, Jakub Ignacy Medwecki natra‑
fił w wąwozie po przeciwnej stronie Popradu na silne bijące 
źródło wody mineralnej. Podobnie jak inne wody mineral‑
ne w tej okolicy, była to szczawa żelazista i opierając się na 
jej walorach leczniczych, muszyński łaziebnik postanowił 
stworzyć od podstaw górskie uzdrowisko. Po odkryciu zdro‑
ju wszystkie posiadane zasoby finansowe wydatkował na 
wykup gruntów przylegających do źródła i uporządkowanie 
terenu wokół niego. W trakcie zabezpieczania źródła od‑
krył obok głównego wypływu jeszcze dwa inne i obudował 
je w dwa osobne ujęcia, a cały teren wokół prowizorycznej 
pijalni przystosował w sposób umożliwiający wygodne czer‑
panie i picie wody przez kuracjuszy. W tym celu Ignacy Me‑
dwecki wybudował nad ujęciami szopę z ławami, a w głę‑
bi, za zamkniętymi drzwiami, postawił skromny ołtarz, aby 
leczący się goście mieli świadomość, że opieka Boża czuwa 
nad zdrojami[23,s.159]. Jednemu z odkrytych źródeł właściciel 
Żegiestowa nadał imię swojej żony – Anna, drugie otrzymało 
imię córki Ignacego – Antonina, a trzecie aż do 1857 roku 
miało nazwę Maryja, nadaną wcześniej przez okoliczną lud‑
ność.

Po przygotowaniu zaplecza leczniczego Ignacy Medwecki 

przystąpił do budowy dwóch  pensjonatów o nazwach Biały
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i Szwajcarski oraz pierwszych bardzo prymitywnych ła‑
zienek mineralnych. W budynkach tych zostali przyjęci 
w 1848 roku pierwsi goście kąpielowi, którymi byli głównie 
liczni węgierscy członkowie rodziny właściciela zdrojowiska, 
a w kolejnych latach również ich znajomi[76, s.205].

Żegiestów‑Zdrój był aż do lat pięćdziesiątych XIX wie‑
ku niezwykle skromnym i kameralnym beskidzkim zdro‑
jowiskiem, odwiedzanym głównie przez rodzinę, znajo‑
mych i przyjaciół właściciela kurortu. Na niską frekwencję 
w pierwszych latach istnienia zdrojowiska niewątpliwie 
duży wpływ miały epidemie, jakie w tym okresie nawie‑
dziły Beskid Sądecki, jak również klęski nieurodzaju i po‑
wodzi, głód oraz rebelia chłopska w 1846 roku[113, s.53]. Pierw‑
si kuracjusze ulokowani byli w pięciu domach gościnnych 
i wiejskich łemkowskich chatach w Żegiestowie[57, s.53]. Sam 
właściciel w Żegiestowie‑Zdroju przebywał tylko w okre‑
sie od maja do października, a pozostałą część roku spędzał 
w swoim domu w pobliskiej Muszynie. Piąty z istniejących 
wówczas w kurorcie budynków był własnością Węgra o na‑
zwisku Hensel, który po leczniczym pobycie w Żegiestowie 
wybudował sobie bardziej komfortowy dom o większej po‑
wierzchni i wyższym standardzie niż inne istniejące wówczas 
w Żegiestowie obiekty należące do Ignacego Medweckiego. 
Budynek nazywany był przez miejscową ludność „Henslówką” 
i po kilkudziesięciu latach eksploatacji został rozebrany[6, s.32]. 

Aż do 1860 roku uzdrowisko było prowadzone bez lekarza, 
a osobą ordynującą zarówno zabiegi kąpielowe, jak i kura‑
cję pitną był sam właściciel Ignacy Medwecki.

Podstawowe umiejętności lecznicze właściciela Żegiesto‑
wa były związane z funkcją łaziebnika, którą pełnił wcześniej 
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w Muszynie. Oprócz zaleceń kuracyjnych właściciel uzdro‑
wiska stworzył również listę chorób, na które w jego zdrojo‑
wisku mogli się leczyć przebywający tu goście. 

Początkowo kuracjusze mogli zażywać kąpieli w przygo‑
towanych do tego celu sześciu łazienkach. Zabiegi przygo‑
towywano w bardzo prymitywny sposób, najpierw grzano 
wodę mineralną w kotłach usytuowanych przed łazienkami, 
a następnie roznoszono ją do korzystających z zabiegów ku‑
racjuszy. Mimo tak trudnych warunków pobytowych, z lecz‑
nictwa uzdrowiskowego w Żegiestowie‑Zdroju w 1860 roku 
skorzystało 113 kuracjuszy[79, s.222].

Niewątpliwym atutem uzdrowiska były niskie ceny i bar‑
dzo nieformalne stosunki, jakie panowały wśród przebywa‑
jących na kuracji gości. Przyjeżdzający do Żegiestowa goście 
razem ze służbą musieli z powodu dość spartańskich warun‑
ków bytowych panujących w zakładzie zdrojowym przywozić 
z sobą praktycznie wszystkie niezbędne do życia rzeczy, takie 
jak: pościel, zastawę czy sprzęty gospodarcze. Oprócz space‑
rów rozrywkę przebywającym w Żegiestowie‑Zdroju gościom 
zapewniali miejscowi flisacy, którzy organizowali dla kuracju‑
szy wycieczki na łodziach i tratwach do, w tym czasie węgier‑
skiego, a obecnie słowackiego, Sulina[23, s.159].

Na niezwykły klimat tego miejsca przede wszystkim miał 
wpływ uroczy i gościnny gospodarz uzdrowiska, który dbał 
nie tylko o gości, lecz także odwiedzające ten urokliwy za‑
kątek wycieczki kuracjuszy z pobliskiej Krynicy. Wzmianki 
o tym spotykamy w opracowaniu Bronisława Babla z 1896 
roku, gdzie czytamy o jednej z takich wypraw:

Przybywano zwykle z Krynicy do Żegiestowa przed obiadem. 
Tu gościnny i ujmujący gospodarz Ignacy Medweczky podejmo‑
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Willa Henslówka, 
Wyd. Zakładu Zdrojowo‑Kąpielowego Żegiestów‑Zdrój z 1922 r. 

Pocztówka pochodzi ze zbiorów „Almanachu Muszyny”
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wał gości przybyłych, częstując ich przede wszystkim u źródła 
wodą mineralną tamtejszą z winem.

Po obiedzie oglądano zakład, a wieczorem zazwyczaj była 
zabawa w dawnym budynku nad źródłem, gdzie była salka ba‑
lowa i restauracyjna… 
Po oglądnięciu zakładu żegiestowskiego przeprawiano się zwy‑
kle przez Poprad – płynący tuż pod zakładem i stanowiący gra‑
nicę węgierską (…) do pobliskiego Szulina (…) Gdy nadchodził 
czas odjazdu z Żegiestowa, siadano na wózki góralskie przy 
dźwiękach kapeli cygańskiej – a stary Medweczky obchodził 
wszystkich z dużą butelką wina węgierskiego, przypijając strze‑
miennego, szczególnie w ręce pięknych pań.

(…) Byłem raz świadkiem ‑ jako uczestnik wycieczki do Że‑
giestowa ‑ jak w powrocie na górze za Żegiestowem (…) zatrzy‑
mał stary Medweczky całą karawanę, idącą piechotą pod górę 
i tam ‑ na szerokim w tym miejscu gościńcu ‑ puścił się pierwszy 
w tany, przy dźwiękach czardasza, miał zaś wtedy przeszło 70 
lat, a za nim całe towarzystwo[24, s.65-66].

Powyższy opis pokazuje nam  obraz klimatu panującego 
w XIX‑wiecznym Żegiestowie‑Zdroju, oraz pełną węgier‑
skiego temperamentu i fantazji osobowość założyciela ku‑
rortu Ignacego Medweckiego. 

Po pierwszych latach istnienia Żegiestowa‑Zdroju jako 
prywatnego kurortu, który działał jedynie na podstawie in‑
tuicji leczniczej i dobrych chęci jego właściciela, konieczne 
stało się zatrudnienie lekarza dla przyznania miejscowości 
statusu uzdrowiska[99, s.58]. W 1860 roku Ignacy Medwecki za‑
trudnił pierwszego lekarza zakładowego F. Z. Gogojewicza. 
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Dzięki tej decyzji Żegiestów‑Zdrój zaczął spełniać wy‑
mogi stawiane przez Komisję Balneologiczną kurortom ga‑
licyjskim. Nowy lekarz poszerzył istniejącą wcześniej ofertę 
leczniczą o kąpiele borowinowe i dietę opartą na mlecznych 
przetworach, takich jak: mleko krowie i kozie, kumys, kefir 
oraz żętycę[91, s.56]. Produkty mleczne dostarczane były przez 
Łemków z Żegiestowa oraz przez Ignacego Medweckiego, 
posiadającego na terenie Łopaty Polskiej własne gospodar‑
stwo rolne. 

Równolegle do działalności uzdrowiskowej Ignacy Me‑
dwecki w 1849 roku rozpoczął masową eksploatację wody 
mineralnej, w którą zaopatrywał miasta zarówno w Galicji, 
jak i w Królestwie Polskim. Hurtowe ilości wody nabywał do 
swojego sklepu kolonialnego w Krakowie Edward Klug, a do 
Warszawy dwaj aptekarze: Hetlricht i Sokołowski[76, s.208-209]. 
Chcąc zwiększyć zbyt żegiestowskich wód, reklamowano ją 
jako najsilniejszą szczawę żelazistą w Europie. Wodę prze‑
znaczoną do transportu rozlewano do specjalnych kamion‑
kowych butelek, tzw. bardiówek, które produkowane były 
w pobliskiej hucie szkła w Lipniku[91, s.56].

W 1855 roku ilość rozlanej wody wyniosła 15 000 butelek. 
Zostały one rozesłane w 600 skrzyniach, w których pakowa‑
no po 25 sztuk kamionkowych butli[27, s.227].

Cena żegiestowskiej wody wynosiła w tym okresie 4,50 
zł za 20 butelek i 7,50 zł za 40 butelek. Suma ta, wziąwszy pod 
uwagę wadliwość ówczesnego sytemu rozlewniczego, który 
powodował ulatnianie się CO2, mętnienie i żółknięcie wody 
oraz osadzanie się rdzawych płatków na dnie butelek, była 
wysoka i porównywalna do poziomu cen wód wydobywa‑
nych w pobliskiej  Krynicy‑Zdroju. Można  to uznać za duży
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sukces, jako że to ostatnie uzdrowisko miało w tym okresie 
już ustaloną renomę. Prawdopodobnie ten wynik finanso‑
wy nie był zadowalający dla Ignacego Medweckiego, który 
ze względu na kolejne inwestycje potrzebował ciągłego na‑
pływu gotówki. Zaradzić temu miało wprowadzenie w 1863 
roku nowego sytemu rozlewniczego, opartego na aparaturze 
zaprojektowanej przez dzierżawiącego zdrój franzensbadzki 
niemieckiego wynalazcę Hechta. Konstrukcję nowatorskie‑
go projektu podjął się wykonać Ludwik Zieleniewski w swo‑
jej fabryce wyrobów mechanicznych w Krakowie. Maszyna 
po pomyślnym rozruchu próbnym, nadzorowanym przez 
Komisję Balneologiczną, zainstalowana została w Żegie‑
stowie‑Zdroju. Nowy system zapewnił płynność w napeł‑
nianiu i korkowaniu butelek, a co za tym idzie pozwalał na 
zwiększanie jej produkcji. Tendencję tę można prześledzić, 
analizując liczbę rozsyłanej wody po uruchomieniu nowe‑
go sytemu: w 1864 roku było to 22 400 butelek, w 1865 roku 
26 000 butelek, a w 1868 roku 38 000 butelek. Porównawszy 
te wyniki do 1863 roku (16 800 butelek), można zauważyć, 
że nowy system pozwolił na ponad stuprocentowy wzrost 
produkcji wody mineralnej na przestrzeni zaledwie pięciu 
lat. Butelki, które w tym czasie opuszczały Żegiestów‑Zdrój, 
miały dodatkowy firmowy metalowy kapsel z datą napeł‑
nienia butelki[76, s.207-208].

W 1856 roku żegiestowskie zdroje były poddane kolejnym 
badaniom przez dwóch członków Komisji Balneologicznej: 
prof. dr. Józefa Dietla i dr. Fryderyka Skobla. Wyniki tych ba‑
dań naukowcy publikowali w licznych periodykach nauko‑
wych w kraju i za granicą[6, s.11]. 

Mimo posiadania wpływowej urzędniczej rodziny i prefe
‑rencyjnych warunków, jakie oferowała administracja  austriac‑
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ka swoim poddanym, przedsiębiorczy inwestor miał duże 
kłopoty finansowe przy tworzeniu uzdrowiska. Wzmiankę 
o tych problemach znajdujemy w opisie Żegiestowa z 1856 
roku, który zamieścił prof. Fryderyk Skobel:

Żegiestów jest to zdrojowisko, podobne do pączka, które 
mogło i powinno by zakwitnąć, gdyby majątek dziedzica tego 
pięknego miejsca, J.P. Medweckiego, odpowiadał jego najlep‑
szym chęciom. Wtedy zapewne doczekalibyśmy się też błogich 
owoców jego usiłowań, a on należnej za nie nagrody[27, s.223].

Jedną z bardziej kosztownych, a zarazem niezbędnych do 
funkcjonowania uzdrowiska inwestycji było wybudowanie 
drogi dojazdowej do Żegiestowa. Roboty przy tym przedsię‑
wzięciu były niezwykle kosztowne i pracochłonne, ponieważ 
trakt ten musiał zostać częściowo wykuty w skale, a jego bar‑
dziej strome odcinki podmurowane głazami. Ostatnią inwe‑
stycją Ignacego Medweckiego było wykupienie, razem z bra‑
tam Alojzym, od 24 miejscowych chłopów dalszej części góry 
Zdziar i gruntów ciągnących się aż do rzeki Poprad. Kontrakt 
został podpisany 16 września 1862 roku[4, s.2].

W 1866 roku Ignacy Medwecki zaczął chorować i kierow‑
nictwo nad Zakładem Zdrojowym przekazał synowi Karo‑
lowi, a prowadzenie restauracji Marii, żonie swojego brata 
Alojzego, która przybyła do Żegiestowa‑Zdroju z Oedenbur‑
ga (Sopronu) na Węgrzech. 
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Rozbudowa Żegiestowa przez 
Alojzego i Karola

W 1868 roku w wieku 80 lat zmarł Jakub Ignacy Med‑
wecki, założyciel Żegiestowa‑Zdroju. Schedę po nim przejął 
jego syn Karol oraz brat i wspólnik Alojzy z żoną Marią. Ta 
rodzinna spółka funkcjonowała właściwie od początków ist‑
nienia uzdrowiska. Wcześniej jednak, za życia Jakuba Igna‑
cego Medweckiego, miała charakter bardziej majątkowy 
i dotyczyła głównie dofinansowywania uzdrowiska przez 
pełniącego funkcję naczelnika urzędu celnego w Muszynie 
brata Alojzego. W nowym zarządzie właściciele podzielili 
się obowiązkami. Karol zarządzał inwestycjami związany‑
mi z rozwojem i działalnością leczniczą uzdrowiska, a Marii 
pozostawił prowadzenie restauracji i przyjmowanie gości. 
Dzięki temu podziałowi obowiązków nowy właściciel mógł 
więcej czasu poświęcić na sprawy związane z promocją i speł‑
nieniem formalnych wymogów stawianych przez Komisję 
Balneologiczną galicyjskim uzdrowiskom. Prawdopodobnie 
w związku z przeniesieniem się do Żegiestowa żony, w uzdro‑
wisku bywał również częściej Alojzy, o czym może świadczyć 
to, że wspólnie z bratankiem wybudował w 1860 roku dwu‑
piętrowy drewniany dom zwany Alojzówką. Obiekt ten oprócz 
funkcji mieszkania na pewno pełnił również rolę pensjonatu, 
ponieważ miał 20 pokoi z balkonami oraz dwie kuchnie. Bu‑
dynek przetrwał 70 lat. Spłonął w 1932 roku[6, s.28,31]. 

Pierwszym przedsięwzięciem  Karola  Medweckiego,  po 
przejęciu  w 1868 roku  całkowitego  zarządu nad zdrojem,
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Willa Alojzówka, Żegiestów,

pocztówka wydana staraniem Kamila Bauma w Tarnowie
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było zlecenie wykonania nowych badań żegiestowskich wód 

mineralnych doc. dr. Adolfowi Aleksandrowiczowi z Uni‑

wersytetu Jagiellońskiego.
Po dokonaniu analizy wszystkich wypływów wody mi‑

neralnych, naukowiec stwierdził, że ich skład jest podobny 
i zalecił połączyć źródła Anna i Maryja w jedno ujęcie obu‑
dowane granitem. Badanie to skutkowało również dosko‑
nałą reklamą, którą zapewnił dr Aleksandrowicz, określając 
w swoich publikacjach zdrój Anna jako najsilniejszą szczawę 
żelazistą Europy. 

W kolejnych latach Karol Medwecki  realizował jego za‑
lecenia, obudowując źródła blokami granitowymi sprowa‑
dzonymi z Węgier. Dzięki tym zabiegom zyskał trzykrotny 
wzrost wydajności połączonych ujęć (17,5 litrów na minu‑
tę), przy jednoczesnym zachowaniu ich wyjątkowego skła‑
du chemicznego[6, s.29]. Mając już odpowiednią ilość wody, 
w 1869 roku zmienił system butelkowania na tzw. igiełko‑
wy, autorstwa dr. Karola Olszewskiego z Uniwersytetu Ja‑
giellońskiego, który opracował specjalnie na potrzeby bu‑
telkowania żegiestowskich źródeł[91, s.56‑57]. Metoda zakładała 
doprowadzenie dwóch cienkich igieł‑rurek do wcześniej za‑
korkowanej butelki i jedną z nich wlewanie wody, a drugą 
usuwanie powietrza. Takie rozwiązanie zapewniało dłuższą 
przydatność wody do spożycia i zrównoważenie składu che‑
micznego i zawartości CO2. Wprowadzenie tego innowa‑
cyjnego sytemu rozlewnictwa wody z połączonych źródeł 
spowodowało wzrost sprzedaży do około 100 000 butelek 
rocznie, co w porównaniu z 22 400 butelkami w 1864 roku 
stanowiło pięciokrotne zwiększenie produkcji[76, s.207-208].
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Karolówka. Fot. „Janina” Nowy Sącz 1911 r.  
Pocztówka pochodzi ze zbiorów „Almanachu Muszyny”
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Kolejne lata to okres intensywnego rozwoju uzdrowiska, 
którym po śmierci w 1871 roku matki Anny Medweckiej 
i w 1872 roku ciotki Marii Medweckiej[99, s.51-52] zarządzał już 
samodzielnie Karol Medwecki. Właściciel uzdrowiska w dal‑
szym ciągu dużo uwagi poświęcał eksploatacji wody mine‑
ralnej, a jednocześnie rozbudowywał uzdrowisko.

Mimo prób wyeliminowania Żegiestowa‑Zdroju z rynku 
uzdrowiskowego i niesprzyjających warunków gospodar‑
czych, kurort pod prężnym zarządem Karola Medweckiego 
rozbudowywał się w szybkim tempie. W dwudziestoletnim 
okresie jego kierownictwa Zakładem Zdrojowym (1868–1888) 
powstały liczne pensjonaty, jak również obiekty lecznicze, 
takie jak:

Karolówka – zbudowana w 1869 roku, nazwana na cześć 
zarządcy uzdrowiska Karola Medweckiego.

Budynek restauracji, nazywany początkowo Karczmą, 
a później Austerią, zbudowany w 1874 roku. Po uruchomie‑
niu kolei w 1876 roku przemianowano go na Dom nad Koleją. 
Obiekt w późniejszym okresie pełnił rolę koszernej restaura‑
cji dla kuracjuszy żydowskich[99, s.52]. 

Pensjonat określany jako Willa na Wodospadzie lub Nad 
Wodospadem, został zbudowany w 1875 roku i podobnie jak 
inne obiekty powstałe w tym okresie w Żegiestowie‑Zdroju, 
swoim stylem nawiązywał do budownictwa szwajcarskiego. 
W budynku do dyspozycji gości były 22 dobrze wyposażo‑
ne pokoje. Przy pensjonacie urządzono ogród różany z krę‑
gielnią i małym stawem rekreacyjnym, wykorzystywanym 
do spacerów wodnych na małych łódkach parkowych[6, s.42]. 
Obiekt oprócz funkcji wypoczynkowej był również siedzibą: 
apteki, poczty, posterunku policji, biur, a od 1935 roku  pełnił 
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rolę domu czynszowego. Podczas okupacji  rozebrano piętro, 
a parter zamieniono na stajnie. Po zakończeniu okupacji bu‑
dynek został wyburzony, a dawny ogród różany otaczający 
Willę nad Wodospadem zarosła trawa. 

Żegiestowski jednopiętrowy Hotel, zbudowany w 1876 roku, 
wyposażony był w restaurację i aptekę. Budynek rozebrano 
w 1925 roku w związku z budową Domu Zdrojowego[68, s.29,36]. 

Dom Zdrojowy, zbudowano w 1877 roku na miejscu ro‑
zebranych pierwszych pensjonatów żegiestowskich Białego 
i Szwajcarskiego, usytuowanych w sąsiedztwie źródła Anna.

 W podobnej stylistyce zbudowano również w tym okre‑
sie tzw. Nowy Dom, przemianowany później na Popielatą. 
Oba budynki miały wysoki murowany parter i drewniane 
trzy piętra, przy czym ostatnia kondygnacja miała poddaszo‑
we pokoje ze ściętymi sufitami[57, s.173]. 

Dom Zdrojowy oprócz funkcji pensjonatu pełnił rolę pijal‑
ni, a podcienia usytuowane na parterze w środkowej części 
między dwoma bocznymi ryzalitami stanowiły kryty deptak.

 Powyżej Domu Zdrojowego wybudowana została altana 
spełniająca rolę muszli koncertowej[6, s.44].

Pensjonat Żegotka, zbudowany około 1878 roku, został na‑
zwany na cześć założyciela Żegiestowa‑Zdroju Ignacego Me‑
dweckiego, którego imię w języku polskim ma odpowiednik 
Żegota (od słowiańskiego słowa „żec”, czyli „palić”)[119, s.807]. Dwu‑
piętrowy budynek w momencie powstania miał 54 wygodne 
pokoje z sanitariatami, co w tym okresie było niezwykłym luk‑
susem. Na przestrzeni dwóch wieków obiekt ten pełnił funk‑
cję biur, gabinetów zabiegowych i usługowych oraz mieszkań 
socjalnych. Nazwa, wywodząca się od ognia, nie była dla tego 
domu szczęśliwa, ponieważ  budynek  ten płonął dwukrotnie:
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w 1903 i 1958 roku. Po każdym pożarze obiekt był odbudo‑
wywany,  lecz w uproszczonej, pozbawionej  pierwotnych 
ozdobnych detali formie. Obecnie jest to najstarszy budynek 
w Żegiestowie‑Zdroju[68, s.43]. 

Kolejne obiekty to Łazienki Mineralne, zbudowane w 1886 
roku i sąsiadujący z nimi, wybudowany rok później, Dom 
nad Potokiem[57, s.173], posiadający dziewięć pokoi gościnnych 
i dwie kuchnie. Budynek ten po zniszczeniach spowodowa‑
nych pożarem został odbudowany.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania 
uzdrowiska miało otwarcie linii kolejowej Tarnów–Muszy‑
na w 1876 roku. Najtrudniejszym elementem budowy linii 
kolejowej w okolicy Żegiestowa‑Zdroju było wykonanie tu‑
nelu. Prace przy tym trudnym przedsięwzięciu prowadziła 
firma Koller und Gregersen, która zatrudniała kamieniarzy, 
rzemieślników i innych fachowców z tej branży z Tyro‑
lu i Włoch. Wśród przybyłych pracowników był również 
Włoch Cechini, który, podobnie jak inni robotnicy włoscy 
i austriaccy, zamieszkał w Andrzejówce w powstałej na okres 
trzech lat małej osadzie barakowej. Miał dużo szczęścia, że 
nie zginął podczas zawalenia się części żegiestowskiego tu‑
nelu. W wyniku tego wypadku życie straciło 126 robotni‑
ków. W efekcie tej katastrofy zmieniono trasę tunelu, która 
po ukończeniu liczyła 556 m długości. W środku tego prze‑
jazdu znajduje się do dziś kapliczka upamiętniająca śmierć 
zasypanych i pozostawionych w tym miejscu budowni‑
czych żegiestowskiego tunelu[115, s.2,3,5,6].

Można powiedzieć, że w tym miejscu XIX‑wieczna i XXI
‑wieczna historia Żegiestowa‑Zdroju ma swoje wspólne ogni‑
wo, jakim jest rodzina Cechini. Kamieniarz o tym nazwisku 
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przybył tu z Włoch w 1873 roku, aby pracować przy tunelu i li‑
nii kolejowej, która miała być impulsem do dalszego rozwoju 
uzdrowiska, a dziś współcześni potomkowie tej rodziny tworzą 
od nowa opuszczony i zaniedbany przez państwo kurort.

Właścicielowi Żegiestowa‑Zdroju, dzięki kapitałowi uzy‑
skanemu za sprzedaży i wymiany gruntu pod budowę kolei, 
udało się uzdrowisko rozbudować. W wyniku negocjacji ze 
spółką kolejową Karol Medwecki doprowadził również do 
stworzeniu stacji w Żegiestowie‑Zdroju i dzięki temu uzdro‑
wisko to było jedynym w Galicji kurortem posiadającym 
w tym okresie bezpośrednie połączenie kolejowe[57, s.173]. Pod‑
czas budowy kolei uzdrowisko zyskało również schody, które 
po stromej linii stoku prowadziły do kąpieliska nad Popra‑
dem, oraz drogę do stacji kolejowej. 

W nowych łazienkach zainstalowane zostały wanny o po‑
dwójnym dnie, podgrzewane parą w systemie Schwartza. 
Uzdrowisko zyskało również w Domu Zdrojowym stylową pi‑
jalnię z ozdobną marmurową mozaiką podłogową oraz salę 
balową i restaurację. Połączenie tych podstawowych funkcji 
uzdrowiska w jednym miejscu, podobnie jak w innych ku‑
rortach, zapewniało gościom kąpielowym zarówno kurację 
wodą mineralną, jak również możliwości zawierania znajo‑
mości oraz dobrą zabawę[79, s.228]. 

Dla osób preferujących raczej „suche” atrakcje oferowano 
w Żegiestowie‑Zdroju kręgielnię. Te oraz inne przygotowa‑
ne przez Karola Medweckiego rozrywki oraz miła domowa 
atmosfera czyniły uzdrowisko niezwykle popularnym i skła‑
niały wiele osób do inwestowania w budowę pensjonatów 
w uzdrowisku. W wyniku intensywnej rozbudowy bazy noc‑
legowej Żegiestów‑Zdrój w początkach lat osiemdziesiątych 
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XIX wieku dysponował 300 pokojami, które jednorazowo 
mogły pomieścić około 700 osób[6, s.35]. Wiele z osób odwie‑
dzających ten urokliwy górski zakątek stało się stałymi by‑
walcami kurortu i pragnąc wspomóc właściciela w jego  dzia‑
łaniach na rzecz rozwoju uzdrowiska, stworzyło w 1873 roku 
Towarzystwo Miłośników Żegiestowa[57, s.173].

Malowniczy krajobraz, jak również nieformalna atmos‑
fera, jaka panowała w Żegiestowie‑Zdroju, czyniła ten gór‑
ski zakątek atrakcyjnym również dla artystów, naukowców, 
architektów i polityków. Wśród XIX‑wiecznych gości ku‑
rortu znaleźli się między innymi: prof. historii sztuki Uni‑
wersytetu Jagiellońskiego Marian Sokołowski, architekt 
projektujący liczne XIX‑wieczne kamieniczki krakowskie 
Teodor Talowski, malarz Piotr Stachiewicz, aktor i współ‑
dyrektor krakowskiego teatru Józef Rychter[79, s.227,228], pisarz 
Józef Ignacy Kraszewski, poeta romantyczny i przyjaciel 
Adama Mickiewicza Aleksander Edward Odyniec, prezydent 
parlamentu austriackiego Franciszek Smolka[99, s.53], następca 
prof. Dietla na katedrze medycyny Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego profesor Korczyński, a w 1875 roku Karol Paul, przed‑
stawiciel Urzędu Górniczego w Wiedniu[6, s.34,35]. 

Lata osiemdziesiąte XIX wieku były dla uzdrowiska nie‑
zwykle pomyślne, w 1886 roku liczba odwiedzających Żegie‑
stów‑Zdrój gości osiągnęła rekordową liczbę – 983. O funk‑
cjonowaniu kurortu w tym okresie najlepiej informuje ulotka 
reklamowa, w której czytamy m.in.:

Żegiestów Zakład Zdrojowo‑Kąpielowy i Klimatyczny położo‑
ny w uroczej górzystej dolinie, otwartej li tylko ku południu. Zdrój 
najsilniejszej szczawy żelazistej, zalecany przez najznakomitszych 
lekarzy krajowych i zagranicznych. Zakład posiada blisko 300
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niedrogich i porządnie urządzonych mieszkań z uroczym wido‑
kiem na dolinę Popradu, dwie pierwszorzędne restauracye, dwie 
piękne sale balowe w Domu Zdrojowym i Hotelu, kryty chodnik, 
czytelnię czasopism, bibliotekę, muzykę miejscową, zebrania ty‑
godniowe, wycieczki w urocze okolice.

Z ulotki tej dowiadujemy się również o aspektach lecz‑
niczych uzdrowiska i zabiegach, do których zaliczano: 
kąpiele mineralne silniejsze niż w pokrewnych zakładach 
krajowych i zagranicznych, kąpiele borowinowe i rzeczne 
w Popradzie, równające się kąpielom morskim. Lekarzem 
ordynującym te zabiegi i sprawującym opiekę medyczną był 
dr Kazimierz Zagórski[79, s.227]. 

W opracowaniu tym nie ma wzmianki o aptece, choć 
w tym czasie istniała ona w Żegiestowie i znajdowała się 
w tylnej części werandy Domu Zdrojowego, sąsiadując 
ze sklepem i ogrzewalnią żętycy i mleka. Według obecnie 
posiadanych materiałów działała ona od 1878 roku i pro‑
wadzona była kolejno przez: E. Padewskiego(1878 rok), 
Piotra Wąsowicza (1880 rok), a od 1884 roku przez A. Lubli‑
na. Instytucja ta mieściła się w malutkim pomieszczeniu i 
funkcjonowała  tylko w sezonie kąpielowym, trwającym od 
czerwca do końca września. W sprzedaży, oprócz lekarstw, 
miała również różne rodzaje wody mineralnej [37, s. 57,58].

Wspaniały rozkwit uzdrowiska zaczęło hamować częścio‑
we wycofanie się Karola Medweckiego z Zarządu Zdrojowe‑
go, z powodów zdrowotnych. Karol Medwecki, po krótkim 
pobycie w szpitalu, zmarł 4 sierpnia 1888 roku i nie pozosta‑
wił testamentu[91, s.57]. 
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Pensjonat  nad Wodospadem, został zbudowany w 1875 r. 
Pracownia Fotograficzna „Ars” Żegiestów‑Zdrój B. Furmanek
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Pod zarządem spółki rodziny 
Krynickich 

Śmierć Karola Medweckiego, który nie pozostawił te‑
stamentu, spowodowała wyznaczenie przez krynicki Sąd 
Powiatowy kuratora masy spadkowej. Został nim krewny 
Karola Medweckiego – Franciszek Gedel ze Starego Sącza. 
Zawiadywał on uzdrowiskiem dość nieudolnie, jednak nie 
doprowadził do strat w powierzonym mu majątku. Po uzy‑
skaniu pozytywnego wyroku sądu, 18 czerwca 1889 roku, 
majątek przejęła Antonina Krynicka, siostra zmarłego, dzieci 
drugiej siostry Ernestyny z Bitnerów Mischke i jej dwaj bracia 
Julian i Karol Bitnerowie. W masie spadkowej znalazło się 10 
budynków dysponujących około 300 pokojami, nowoczesne 
łazienki, gospodarstwo na Łopacie Polskiej i dom w Muszy‑
nie. W 1892 roku cały majątek przejęła rodzina Krynickich, 
która wykupiła udziały pozostałych spadkobierców[6, s.50,51]. 

Antonina Krynicka zarządzała uzdrowiskiem aż do śmier‑
ci w 1896 roku. Po niej pieczę nad Żegiestowem‑Zdrojem 
przejął jej syn, absolwent Politechniki Lwowskiej, inż. Ju‑
lian Krynicki, który już wcześniej administrował kurortem. 
Nowy właściciel postawił w pierwszym rzędzie na inwesty‑
cje i badania naukowe żegiestowskich bogactw naturalnych. 
W 1897 roku zlecił wykonanie analizy miejscowych złóż bo‑
rowiny i wód mineralnych prof. Karolowi Trochanowskie‑
mu z Uniwersytetu Jagiellońskiego[91, s.57]. Rządy młodego in‑
żyniera zaczęły się dość dramatycznie od pożaru w 1893 roku
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dwóch budynków, w których przechowywano po sezonie 
całe uzdrowiskowe wyposażenie. Jednak to nieszczęście 
nie zniechęciło go do nowych inwestycji i rozszerzania gra‑
nic uzdrowiska. Zaledwie w ciągu kilku lat wybudował tar‑
tak i prowizoryczną cegielnię w Żegiestowie , zabezpieczając 
się w ten sposób przed ponoszeniem kosztów za materiały 
budowlane. W pierwszym rzędzie odbudował spalone domy 
i postawił dom administracyjny dla zarządu oraz mieszka‑
nia dla pracowników. Kolejnym jego przedsięwzięciem była 
budowa betonowego zbiornika na magazynowanie wody 
mineralnej do kąpieli leczniczych, co stało się koniecznością 
przy zwiększonej w tym okresie frekwencji, sięgającej 1000 
osób rocznie. Wykupił również od Nadleśnictwa Państwo‑
wego grunty i powiększył w ten sposób powierzchnię par‑
ku zdrojowego. Uzyskał nowe działki budowlane oraz upo‑
rządkował teren w okolicy stacji kolejowej, zalesiając zbocze 
drzewami iglastymi.

Niestety zapał i finanse nowego właściciela zgasły razem 
z kolejnym pożarem, który strawił w 1899 roku dwa najwięk‑
sze i najlepiej wyposażone pensjonaty: Żegotkę i Karolów‑
kę. Kroplą, która przepełniła czarę goryczy, było pękniecie 
nowego betonowego zbiornika i zalanie łazienek mineral‑
nych zmagazynowaną tam wodą mineralną. Liczba odwie‑
dzających wcześniej uzdrowisko gości kąpielowych spadła 
o połowę i wynosiła około 500 osób rocznie. Nie mając już 
ani zasobów finansowych, ani sił na przeciwstawianie się 
przeciwnościom losu, Julian Krynicki sprzedał w 1906 roku 
uzdrowisko, kończąc sześćdziesięcioletnią działalność rodzi‑
ny Medweckich w Żegiestowie‑Zdroju[6, s.50-54].
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Kościół rzymskokatolicki pw. świętej Kingi w Żegiestowie‑Zdroju

Fot. „Ars” Edward Rubinek Żegiestów‑Zdrój 1937 r.
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Uzdrowisko w latach 1907–1918 

Zniszczenia spowodowane pożarem w 1903 roku ograni‑
czyły działalność uzdrowiskową Żegiestowa‑Zdroju, a w kon‑
sekwencji doprowadziły do sprzedaży uzdrowiska w 1906 
roku przez Juliana Krynickiego, ostatniego właściciela z rodu 
Medweckich. 

Nowymi właścicielami stali się wspólnicy: Wiktoryna 
Więckowska z Czarneckich i ks. dr Michał Żyguliński, pro‑
fesor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz 
poseł do Rady Państwa w Wiedniu. Jednak w praktyce zarząd 
nad działalnością spółki przejął Stanisław Więckowski, mąż 
Wiktoryny. Jedną z pierwszych inwestycji, która powstała 
przy akceptacji i dofinansowaniu wspólników, była budo‑
wa kaplicy zdrojowej. Żegiestowska świątynia zbudowana 
została ze składek gromadzonych przez gości kąpielowych, 
o czym czytamy w pamiętnikach dr. Piotrowskiego i ks. Jó‑
zefa Gawora:

Dobry przykład i zbożna myśl pierwszego ofiarodawcy ks. 
Dunajewskiego, późniejszego kardynała i biskupa krakowskiego, 
znalazła licznych naśladowców i pozwoliła po latach 40. z drob‑
nych składek wybudować i oddać do użytku kuracjuszy, stylowy 
ładny kościółek[18]. 

Parkowa kaplica została wybudowana w stylu neogotyc‑
kim, według projektu wykonanego na podstawie  planów 
Jana Zawiejskiego przez architektów Grabowskiego i Żar‑
czewskiego. Nadzór  nad  budową powierzono   inżynierowi  
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Michałowi  Morawickiemu,  który   oddał obiekt do użytku 
jesienią 1907 roku. Nowo wybudowaną świątynię powierzo‑
no opiece patronki ziemi sądeckiej świętej Kindze[18]. 

W kolejnych latach nowi właściciele przystąpili do od‑
budowy spalonych pensjonatów, budowy nowych obiektów 
oraz dużych inwestycji komunalnych. W 1911 roku została 
uruchomiona elektrownia i wodociągi. Oświetlone zostały 
nie tylko domy, lecz także aleje spacerowe. W ciągu kilku lat 
w kurorcie powstało 11 jedno i dwupiętrowych wilii, które 
oddawały do dyspozycji gości 230 pokoi. Kuracjusze przyby‑
wali do uzdrowiska w tym okresie głównie w celach leczni‑
czych, na dłuższy okres czasu[57, s.173,174]. 

Właściciele Żegiestowa‑Zdroju, starając się o nowych 
gości, wprowadzali nowoczesne zabiegi lecznicze, w tym 
między innymi: gorące irygacje, masaże, zabiegi elektrycz‑
ne oraz nową dietę opartą na żętycy i poziomkach. Wpro‑
wadzone nowinki medyczne zaczęły mieć przełożenie na 
wzrost liczby gości kąpielowych, których liczba w 1914 
roku sięgała 1500 osób rocznie[91, s.57,58]. Kontynuowane były 
również wcześniej stosowane kąpiele w Popradzie, a dla 
miłośników tej rozrywki wspólnicy wybudowali drewniane 
Łazienki Popradowe. Wszystkie zabiegi, z których korzystali 
kuracjusze w uzdrowisku, od 1906 roku musiały być, zgod‑
nie z zaleceniem rządu, ordynowane przez lekarzy. Jednym 
z nich był dr Ludwik Doboszyński, który w 1912 roku miał 
pod opieką aż 2 000 gości kąpielowych[82, s.77]. W uzdrowisku 
zaczął funkcjonować regulamin, którego celem było wpro‑
wadzenie porządku i ładu w obszarze publicznym. Wśród 
wymienionych tam zakazów były między innymi dotyczą‑
ce:  zrywania  kwiatów,  przenoszenia  ławek,  wyrzucania
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nieczystości i łupin z jaj na ulicę. Jednocześnie właścicie‑
le, dbając o komfort kuracjuszy, organizowali  komunikację  
kursującą między dworcem kolejowym a centrum uzdrowi‑
ska. 

Innymi udogodnieniami dla gości były różne punkty 
usługowe i handlowe działające w uzdrowisku, w tym: ap‑
teka, czytelnia, zakład fryzjerski i szewski, poczta, sklep bła‑
watny, piekarnia i pralnia. A rozrywkę miał zapewniać, dają‑
cy dwa razy dziennie koncerty, zespół pod batutą Kraniera. 
Ważnym wydarzeniem kulturalno‑patriotycznym początku 
XX wieku było odsłonięcie w 100‑lecie urodzin wieszcza ta‑
blicy pamiątkowej poświęconej Juliuszowi Słowackiemu. 
Uroczystości odbyły się w 1909 roku[10, s.38-45].

Okres poprzedzający wybuch pierwszej wojny światowej 
był dla uzdrowiska bardzo trudny. W 1912 roku zmarł ks. dr 
Michał Żyguliński i część jego majątku w 1915 roku otrzy‑
mali po trzyletnim procesie sądowym dwaj małoletni krewni 
zmarłego Jerzy i Stanisław Wawryczkowie. Niepewność dal‑
szych losów spowodowała zaprzestanie wszelkich działań 
inwestycyjnych, a wybuch wojny doprowadził do spalenia 
się dwóch willi (Popielatej i Nad Potokiem), a w konsekwencji 
do zamknięcia uzdrowiska w 1918 roku[6, s.71].
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Dolina Szczawnego Potoku, widok z Domu Zdrojowego. 
Fot. „Ars” Edward Rubinek Żegiestów‑Zdrój  1937 r.
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Stworzenie nowoczesnego 
uzdrowiska przez rodzinę 

Krukierków

Okres I wojny światowej dla Żegiestowa‑Zdroju, podobnie 
jak dla całej Galicji, stanowiącej miejsce przemarszu wojsk ro‑
syjskich i austriackich i toczących się między nimi walk, był 
niezwykle trudny. Spadek frekwencji, pożary, a przede wszyst‑
kim brak spójnego zarządu nad zdrojowiskiem zaprzepaścił 
dwudziestoletni trud, jaki włożyli w budowę zdrojowiska 
w XIX wieku Ignacy i Karol Medweccy. 

Sytuację tę miała zmienić nowa spółka kierowana przez 
Jędrzeja Kurierka, aktywnego społecznika, finansistę i polity‑
ka. Ten niezwykle energiczny przemysłowiec swoją przygo‑
dę z polityką rozpoczął jeszcze w czasach zaborów, działając 
w ruchu niepodległościowym i współtworząc w latach 1911–
1912 Związek Strzelecki w Krośnie. W związku z działalnością 
polityczną w momencie wkroczenia Rosjan został areszto‑
wany i wywieziony. W trakcie deportacji udało mu się zbiec 
z transportu w okolicach Lwowa. Po powrocie został prze‑
wodniczącym Ligi Niepodległości Polski (1916–1919), a w la‑
tach 1917–1918 był współorganizatorem Polskiej Organizacji 
Wojskowej[80].

Po odzyskaniu niepodległości, jako zamożny potentat naf‑
towy i znany działacz polityczny, zarobione pieniądze zainwe‑
stował  w rozbudowę Żegiestowa‑Zdroju i Krosna, miasta,
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którego był burmistrzem w latach 1926–1939. Niewątpli‑
wie niezwykle pomocną w tych działaniach była jego pozy‑
cja polityczna, którą ugruntowało zdobycie mandatu posła 
na Sejm II Rzeczpospolitej w latach 1928–1930 z ramienia 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Jego działania 
miały na celu stworzenie nowoczesnego miasta i uzdrowi‑
ska. W Krośnie wybudował wodociągi, lotnisko, przeprowadził 
elektryfikację, rozbudował szpital i stworzył park miejski[44], 
a w Żegiestowie‑Zdroju na przestrzeni kilku lat (1924–1929) 
przeprowadził elektryfikację, kanalizację oraz wybudował 
zakład wodoleczniczy i łazienki[57,s.177]. 

Spółka Żegiestów Zdrój, którą zarządzał Jędrzej Krukie‑
rek, formalnie zaczęła funkcjonować po jej zarejestrowaniu 
w Krakowie 11 grudnia 1920 roku[116]. Jednak pertraktacje 
w sprawie zbycia uzdrowiska prowadzone były w imieniu 
małoletnich właścicieli Stanisława i Jerzego Wawryczko 
przez Wiktorynę Więckowską i wachmistrza policji z Mu‑
szyny Sałackiego już od 1919 roku. Pierwsze próby sprzedaży 
kurortu państwu nie powiodły się i dopiero zakup udziałów 
przez sześciu wspólników (Jędrzej Krukierek, Michał Ol‑
szewski, Stanisław Szczepański, Bronisław Bricht, Marian 
Markiewicz, Adolf Urban) spowodowały zmianę właścicieli 
uzdrowiska. 

W związku ze sprzedażą udziału przez Stanisława Szcze‑
pańskiego, w ostatecznym składzie nowo zarejestrowanej 
spółki znaleźli się również inni udziałowcy, tj.: Bronisława 
Miskiewiczowa, Emilia Solańska, Marian Westfalewicz i Jó‑
zef Węgrzyn. 

Żegiestowska spółka w okresie międzywojnia wielokrot‑
nie zmieniała skład osobowy, ponieważ wielu udziałowców
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Jedrzej Krukierek (ur. 1870, zm. 1939 w Krośnie)
Przewodniczył spółce Żegiestów Zdrój, 

która podniosła z ruiny uzdrowisko. 
Fot. Lwow photographer c.a. 1920, źródło Wikimedia Commons.
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traktowało tę inwestycje jako lokatę kapitału i możliwość 
szybkiego zysku. Jej stały skład przypieczętowały dopiero ro‑
dzinne podziały udziałów w 1932 roku, które spowodowały, 
że w spółce znalazły się oprócz Jędrzeja Krukierka trzy jego 
córki, a także syn (Maria Kahlowa, Janina Kawczakowa, Cze‑
sława Żukowska, Kazimierz Krukierek), Adolf Urban z cór‑
ką Zofią, Paulina Braunseis z córką Jadwigą Bierowską, Jan 
Jaroszewski z córką Ireną Ruczyńską oraz Józef Zawadow‑
ski, Mieczysław Paczosa i Wanda Szygowska. Większość 
udziałów skupiona była w tym czasie w rękach rodziny Kru‑
kierków, która z ogólnej liczby 144, była w posiadaniu aż 76 
udziałów[6, s.96,97,100].

Zawiązana w 1920 roku spółka nieomal od początku ist‑
nienia funkcjonowała na podstawie ustawy zdrojowej z dnia 
23.03.1922 roku, która nadała Żegiestowowi‑Zdrojowi status 
zdrojowiska prywatnego posiadającego charakter użyteczno‑
ści publicznej, co zapewniło właścicielom dodatkowe dotacje 
i preferencyjne kredyty państwowe[57,s.174,177], lecz równocze‑
śnie obligowało ich do opracowania statutu i planu zagospo‑
darowania. Dokumenty te w Żegiestowie‑Zdroju opracowano 
z inicjatywy Jędrzeja Krukierka już w 1922 roku, a w listopa‑
dzie 1923 roku przekazano je do zatwierdzenia Ministerstwu 
Robót Publicznych.  W efekcie tych działań Rada Ministrów 
nadała Żegiestowowi‑Zdrojowi w 1923 roku status uzdrowi‑
ska o charakterze użyteczności publicznej. W zatwierdzonym 
planie zagospodarowania Żegiestowa‑Zdroju określono mię‑
dzy innymi granice ochrony sanitarnej, wskazano tereny pod 
zabudowę pensjonatową, zaplanowano zagospodarowanie 
Łopaty Polskiej i deptaku w części centralnej uzdrowiska[6, s.111]. 

Oprócz  planów  rozbudowy  władze kurortu skierowały 
swoją  uwagę na  aspekty uzdrowiskowe, zwłaszcza pozyska‑
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Uzdrowisko lata 30. XX w., Willa Malutka. 
Fot. „Ars” Edward Rubinek Żegiestów‑Zdrój
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nie nowych źródeł mineralnych. Zaproszony do Żegiestowa‑
‑Zdroju dr Jan Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego opra‑
cował w 1923 roku projekt nowych wierceń, które posłuży‑
ły jako materiał do wyznaczenia przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w 1924 roku, po raz drugi w historii uzdrowi‑
ska, ochronnego okręgu górniczego[91, s.58]. Kolejną inwestycją 
w tym zakresie było wykonanie w 1927 roku 282‑metrowego 
[73, s.504] odwiertu nowego źródła nazwanego Andrzej – na część 
prowadzącego te prace Jędrzeja Krukierka[76, s.209]. Odwier‑
ty wykonano również kilka lat później na Łopacie Polskiej 
w trakcie zagospodarowywania tego terenu przez Koncern 
Naftowy Małopolska. Odkryte w 1936 roku źródło Zofia 
swoją nazwę zawdzięcza żonom Wiktora Hłaski (dyrektora 
Koncernu Naftowego Małopolska) i Jerzego Kozickiego (pre‑
zesa Spółdzielni Pracowników Naftowych)[68, s.6]. 

Dynamiczny rozwój uzdrowiska w okresie międzywojnia 
miał również przełożenie na wzrost odwiedzających uzdro‑
wisko kuracjuszy i turystów. Analizując dane dotyczące fre‑
kwencji w okresie od 1923 roku (921 osób) do 1933 roku (2696 
osób), zauważamy prawie trzykrotny wzrost odwiedzających 
uzdrowisko gości, przy czym rekordowa ich liczba przypadła 
na 1931 rok, kiedy Żegiestów‑Zdrój odwiedziło aż 3 268 gości 
kąpielowych[49, s.209].

Nowa spółka postawiła na uzdrowisko nowoczesne, od‑
powiadające wprowadzanym w tym czasie prądom moder‑
nistycznym. Zgodnie z zasadami tego stylu naturalny dostęp 
do światła i powietrza był jednym z podstawowych elemen‑
tów, które należało spełnić przy projektowaniu budynków. 
Założenia  te sprawiły, że styl ten w naturalny sposób wpisy‑
wał się w funkcje architektury uzdrowiskowej. 
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W polskim środowisku naukowym zwiastuny moder‑
nizmu pojawiają się około 1926 roku. Jednym z pierwszych 
architektów piszących o nowatorskim postrzeganiu funk‑
cji modernizmu był prof. Adolf Szyszko‑Bohusz, legionista, 
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki 
Lwowskiej, twórca Wydziału Architektury na Politechnice 
Krakowskiej oraz ulubiony architekt Marszałka Józefa Pił‑
sudskiego. Profesor kierował odbudową zamku na Wawelu, 
jak również projektował zamek prezydencki w Wiśle oraz 
mauzoleum gen. Józefa Bema w Tarnowie, starając się łączyć 
w swoich pracach elementy narodowe z modernizmem [67]. Na 
nowy styl w budownictwie zdecydowała się również spółka 
żegiestowska pod kierunkiem jej prezesa Jędrzeja Krukierka. 
Do najbardziej znanych realizacji budowlanych w stylu mo‑
dernistycznym w Żegiestowie‑Zdroju z okresu międzywoj‑
nia należą: Dom Zdrojowy (1929 rok), Hotel Wiktor (1936 rok), 
Warszawianka (1930 rok), Światowid (1938 rok).

Dom Zdrojowy został zbudowany w 1929 roku na podsta‑
wie projektu Adolfa Szyszko‑Bohusza, który wygrał konkurs 
ogłoszony przez Zarząd Spółki na przełomie 1925 i 1926 roku.
Rozmach projektu, jak i jego realizacja w wąskiej dolinie sta‑
nowiły dla architekta duże wyzwanie. Dom Zdrojowy był jed‑
nym z największych zrealizowanych przez niego projektów. 
W pierwotnej wersji miał to być dwupiętrowy budynek z ko‑
lumnadą w parterowej kondygnacji, która, jako samodzielny 
element architektoniczny, miała stanowić niejako eliptyczną 
ramę dla żegiestowskiego deptaku, a zarazem pełnić funkcję 
krytego chodnika. Projekt zakładał również pełne zagospo‑
darowanie placu przed Domem Zdrojowym, w którym  cen‑
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tralnym punktem miała być istniejąca już wcześniej fontan‑
na. Obiekt, dzięki jasnej, harmonijnie zaprojektowanej bry‑
le, stanowił mocny akcent w górskim krajobrazie, który nie 
każdy w pełni akceptował i potrafił docenić jego uzdrowi‑
skowo‑funkcjonalny charakter[108, s.321,322]. 

Usytuowanie Domu Zdrojowego do dziś wzbudza wiele 
kontrowersji i przez wielu autorów określane jest jako degra‑
dacja i zamknięcie doliny Szczawnego Potoku[63, s.150]. Z poglą‑
dem tym nie do końca można się zgodzić, ponieważ właśnie 
zastopowanie inwestycji budowlanych w wąskim przesmy‑
ku strumienia pozwoliło zachować w tej części uzdrowiska 
naturalne niezdewastowane przez prace budowlane środo‑
wisko, idealnie nadające się do stworzenia pijalni i parku 
zdrojowego. Budynek usytuowany w centralnym punkcie 
uzdrowiska spełniał funkcje zarówno lecznicze, jak i kultu‑
ralne. Na parterze Domu Zdrojowego, w sali balowej, odby‑
wały się w sezonie dwa koncerty dziennie, przedstawienia 
i dancingi, a z drugiej strony budynku ordynowano go‑
ściom kąpiele mineralne[118,s.15-16]. 

Dom Zdrojowy mimo tak wielu kontrowersji przetrwał 
do czasów współczesnych i w dniu 14 sierpnia 2013 roku 
został po kilkuletnich zabiegach konserwatorskich wpisany 
do rejestru zabytków[89].

Kolejnym obiektem wybudowanym w Żegiestowie‑Zdroju 
w stylu modernistycznym był pensjonat Warszawianka, zapro‑
jektowany w 1929 roku również przez Adolfa Szyszko‑Bohu‑
sza, na zlecenie dr. Adolfa Urbana. Budowany był równole‑
gle z Domem Zdrojowym i oddany został do użytku w 1930 
roku. Jej właścicielem był członek i współzałożyciel spół‑
ki, znany  krakowski adwokat, który  użytkował obiekt do
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1945 roku. Po II wojnie światowej pensjonat trafił pod zarząd 
Ministerstwa Obrony Narodowej i był wykorzystywany jako 
dom wypoczynkowy dla wojska.

Zmiany systemowe, które nastąpiły po 1989 roku, spowo‑
dowały, że rodzina dr. Adolfa Urbana odzyskała obiekt i po kil‑
ku latach sprzedała go w stanie ruiny braciom Cechini[68, s.30]. 
Po przejęciu obiektu przez firmę Cechini budynek został wy‑
remontowany. W 1992 roku pensjonat Warszawianka został 
wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków[89].

Jedną z najbardziej znanych modernistycznych realizacji 
budowlanych w uzdrowiskach II Rzeczpospolitej był hotel 
Wiktor usytuowany na Łopacie Polskiej. Obiekt ten został 
zbudowany w latach trzydziestych na podstawie projektu ar‑
chitektonicznego prof. Jana Bagieńskiego i Zbigniewa War‑
dzała oraz konstrukcyjnego inż. dr. Wenczesława Poniża[32, s.3]. 

Budynek powstał na zlecenie Małopolskiej Spółdziel‑
ni Urzędników Naftowych i oddany do użytku w 1935 roku 
jako Dom Wypoczynkowy Urzędników Naftowych w Mało‑
polsce[108, s.323]. Swoją nazwę budynek zawdzięcza ówczesne‑
mu prezesowi koncernu naftowego Wiktorowi Hłasce[68, s.26]. 
Jeszcze przed realizacją tej inwestycji Jędrzej Krukierek czynił 
starania, aby ten teren zagospodarował Jan Kiepura, szuka‑
jący w tych stronach miejsca na budowę hotelu. Starania te 
nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów[63, s.150]. Tak 
luksusowo urządzony i wyposażony budynek niedługo służył 
naftowcom i wraz z wybuchem II wojny światowej został zare‑
kwirowany przez władze okupacyjne i wykorzystany jako szpi‑
tal wojskowy[57, s.178] oraz baza szkoleniowa i wypoczynkowa dla 
niemieckich oficerów i młodzieżowych jednostek partyjnych. 
Obiekt w tym okresie określano mianem  Domu Göringa.
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Po zakończeniu wojny hotel wykorzystywany był naj‑
pierw jako dom dziecka, w 1949 roku przyjmowane w nim 
były kolonie letnie, a od 1950 roku po przejęciu go przez Fun‑
dusz Wczasów Pracowniczych mieściło się w nim sanato‑
rium. W 2009 roku budynek kupiła i wyremontowała firma 
Cechini[13, s.26]. Budynek razem z detalami architektonicznymi 
wnętrza został wpisany do rejestru zabytków w 2010 roku[89].

Światowid zbudowany w latach trzydziestych, podobnie 
jak pozostałe budynki modernistyczne z tego okresu, usytu‑
owany został przy głównej drodze uzdrowiska. Jest to trze‑
ci budynek w Żegiestowie‑Zdroju zaprojektowany przez 
Adolfa Szyszko‑Bohusza. Bryła tego obiektu jest typowym 
przykładem modernistycznego pensjonatu z obszernym ta‑
rasem nad wysokim parterem i licznymi, a zarazem różnymi 
w kształcie balkonami w drugiej kondygnacji. W pensjona‑
cie w latach trzydziestych funkcjonowała restauracja. Służby 
konserwatorskie w celu ochrony bryły pensjonatu wpisały 
go do rejestru zabytków w 2011 roku[89].

Wszystkie opisane obiekty ze względu na swoją wartość 
historyczno‑architektoniczną zostały wpisane do rejestru 
zabytków województwa małopolskiego i być może dzięki 
temu zabiegowi uda się je, choć częściowo, uchronić przed 
zagładą i nieprzemyślanymi przebudowami.

Oprócz obiektów, stanowiących odzwierciedlenie siły 
państwa i bogatych firm korporacyjnych (Wiktor, Dom Zdro‑
jowy)[108, s.323], w okresie międzywojnia w Żegiestowie‑Zdroju 
powstały również liczne pensjonaty należące do osób pry‑
watnych, które w ten sposób lokowały swoje oszczędności. 
O zjawisku inwestowania w budowę pensjonatów w Żegie‑
stowie‑Zdroju   spotykamy  wzmiankę  w „Echu Podhalań‑
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skich Zdrojowisk” z 1931 roku, w którym wymieniono no‑
wych właścicieli prywatnych ośrodków wypoczynkowych: 
emerytowanego pułkownika Wojdatta i panią Ondrausz‑
kową (Willa Zamek) oraz księży greckokatolickich (Dom 
Wypoczynkowy Księżówka wybudowany przez Towarzystwo 
Oświatowe im. Mychajła Kaczkowskiego)[118, s.16].

W gronie osób inwestujących w Żegiestowie‑Zdroju był 
również poseł Jan Choiński‑Dzieduszycki, który kupił dla 
córki Wandy parcelę na Łopacie Polskiej[22]. Z ważnych inwe‑
storów i propagatorów uzdrowiska z okresu międzywojnia 
wymienić należy również doktora Tymoteusza Piotrowskie‑
go i jego syna Ludwika, którzy pełnili w Żegiestowie funkcję 
lekarzy zdrojowych do 1945 roku. Podobnie jak i inne osoby 
związane z tą miejscowością pracą zawodową, wybudowali 
oni około 1931 roku modernistyczny pensjonat dietetyczno
‑leczniczy Sanato, usytuowany w centralnym punkcie uzdro‑
wiska[46, s.48].

Do innych znanych pensjonatów wybudowanych 
w okresie międzywojnia zaliczyć należy również: Beskid, 
Elżkę, Irenę, Malutką, Orlątko, Polonię, Rydza, Wandę, Willę 
Nad Popradem, Zosieńkę, Zosię, Żorlinę[63, s.150]. W Żegiesto‑
wie‑Zdroju w latach 1927–1938 powstało w sumie 38 pen‑
sjonatów i willi, które dysponowały 560 pokojami, z czego 
aż 350 było własnością Zakładu Zdrojowo‑Kąpielowego. Na 
wypoczynek w Żegiestowie‑Zdroju najczęściej decydowali 
się mieszkańcy Warszawy, którzy stanowili aż połowę gości 
odwiedzających nadpopradzki kurort[57, s.178].

Na gości w trakcie pobytu w Żegiestowie‑Zdroju czekały 
liczne atrakcje, do których należały: wystawne bale, dancingi, 
koncerty  deptakowe,  kluby  towarzyskie[118, s.16], czytelnia oraz



75

Stworzenie nowoczesnego uzdrowiska przez rodzinę Krukierków 

75

D
ep

ta
k 

Zd
ro

jo
w

y,
 P

ra
co

w
ni

a 
Fo

to
gr

afi
cz

na
 „

A
rs

” Ż
eg

ie
st

ów
‑Z

dr
ój

 B
. F

ur
m

an
ek



76

Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów 

wycieczki piesze i samochodowe. Uzdrowisko organizowało 
również imprezy okolicznościowe, takie jak: Święto Wiosny, 
Wianki na Popradzie czy zawody kajakowe[118, s.16].

Oprócz atrakcji kulturalnych Żegiestów‑Zdrój oferował 
również tak modny w okresie międzywojnia aktywny wypo‑
czynek i możliwość uprawiania sportów. W sezonie letnim 
był to tenis na kortach usytuowanych na Łopacie, kajakar‑
stwo i przejażdżki na łódkach. Zimą natomiast można było 
skorzystać z kuligów, ślizgawki, toru saneczkowego i na spe‑
cjalnych kursach nauczyć się jazdy na nartach[46, s.48,49]. 

Tak szeroki wachlarz atrakcji oraz ekskluzywny charak‑
ter uzdrowiska sprawiał, że jego gośćmi byli zarówno poli‑
tycy, arystokraci, jak i artyści. W 1931 roku Żegiestów‑Zdrój 
w sezonie letnim odwiedzili między innymi: Marszałek Sej‑
mu Śląskiego dr Wolny, prezydent Warszawy inż. Słonimski, 
prezydent Lwowa inż. Brzozowski, senator Brzeziński, po‑
seł Kosudarski, prezes warszawskiej Izby Adwokackiej poseł 
Nowodworski, dyrektor teatru krakowskiego Trzciński, ar‑
tysta dramatyczny Jednowski oraz aktorki: Stefania Górska 
oraz Wera Bobrowska[118, s.15,16]. 

Nad działalnością leczniczą czuwali zdrojowi lekarze. 
W momencie przejęcia zarządu przez spółkę funkcję tę peł‑
nił muszyński lekarz dr Seweryn Mściwujewski[91, s.58], a w 1927 
roku dr Ludwik Kotulski[116, s.219]. Wraz z rozwojem działalno‑
ści uzdrowiskowej liczba lekarzy wzrosła. Ich nazwiska zna‑
my dzięki adnotacjom zamieszczanym w licznie wydawanych 
w okresie międzywojnia przewodnikach. Na kartkach tych 
opracowań wydanych w latach trzydziestych wymienieni zo‑
stali: dr Józef Händler (rezydujący w willi Żegotka, specjalność
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choroby kobiece i wewnętrze, przybyły do Żegiestowa 
z Wiednia, gdzie pracował w szpitalu Wilhelminen i Frauen‑
hospiz), dr Stanisław Jaugustyn (ordynujący w Domu Zdro‑
jowym lekarz o specjalności chorób kobiecych, zatrudniony 
przez Komisję Zdrojową), dr Ludwik Kotulski i Ludzimił Ma‑
rzec (ordynujący w willi Karolówka, specjalizujący się w cho‑
robach wewnętrznych i kobiecych), dr Ludwik Piotrowski 
(ordynujący w willi Sanato o specjalności ginekolog i inter‑
nista), dentystka Maria Woyciechowska (przyjmująca w willi 
Karolówka)[46, s.31].

Zgodnie z wymogami ustawy o uzdrowiskach w Żegie‑
stowie‑Zdroju funkcjonowała również Komisja Zdrojowa. 
W jej składzie byli: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego 
z Krakowa, Starostwa Nowosądeckiego, spółki Towarzystwa 
Właścicieli Nieruchomości, trzech lekarzy, w tym lekarz zakła‑
dowy, jak również sołtysi Andrzejówki i Żegiestowa. Do jej 
zadań należało między innymi przygotowanie planu zabu‑
dowy uzdrowiska, wydawanie opinii budowlanych, ustalanie 
taksy klimatycznej[6, s.149]. Wojewoda na stanowisko przewod‑
niczącego, dzięki zabiegom posła Jędrzeja Krukierka, powołał 
w 1930 roku jego syna inż. Kazimierza Krukierka, a Zarząd na 
stanowisku kierownika Komisji Zdrojowej zatrudnił Józefa 
Damsego. 

W okresie zarządzania komisją przez Kazimierza Krukier‑
ka bardzo wiele uwagi poświęcano estetyzacji i ukwieceniu 
uzdrowiska, jak również jego promocji. W tym okresie wyda‑
wane były, wspólnie z prywatnymi właścicielami pensjonatów 
i Zarządem, prospekty i cenniki wysyłane do polskich biur tu‑
rystycznych[118, s.219]. Komisja Zdrojowa zajęła się również wy‑
tyczeniem nowych tras turystycznych oraz doprowadzaniem 
ścieżki  spacerowej  do  figury  Matki Boskiej  w żegiestowskim 
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Kazimierz Krukierek , Dyrektor Żegiestowa‑Zdroju
Fot. Furmanek,  Żegiestów‑Zdrój.

Żródło:„Echo podhalańskich uzdrowisk” nr. 12 z 1931 r.
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parku. Opinię o dyrektorze Krukierku i jego wizję rozwoju 
uzdrowiska znajdujemy w „Echu Podhalańskich Zdrojo‑
wisk” z 1931 roku, w którym czytamy:

Osobiście dogląda wszystkiego, dla gości uprzejmy wymaga 
tego od urzędników i służby i dlatego Żegiestów‑Zdrój należy 
naprawdę do jednego ze zdrojowisk polskich, gdzie kuracjusz na 
każdym kroku, od chwili powitania aż do odjazdu, spotyka się 
z tą tak miłą uprzejmością...

Dyr. Krukierek podzielił się ze mną zamierzonymi pracami 
nad dalszą rozbudową Żegiestowa‑Zdroju. Już w najbliższym se‑
zonie letnim przystąpi Zarząd do urządzania na „Łopacie” wielkiej 
pływalni z ogrzewanymi basenami oraz plaży nad Popradem. 
Pływalnia będzie tak urządzoną, że będą się mogły odbywać za‑
wody pływackie. Rozbudowa „Łopaty” mimo kryzysu gospodar‑
czego postępuje raźnym tempem, w tym sezonie rozpoczęto już 
budowę dróg i domów, a przezorni kapitaliści, wierząc w wiel‑
ką przyszłość Żegiestowa‑Zdroju, zakupują parcele, uważając 
w obecnych czasach w tem najpewniejszą i najlukratywniejszą 
lokatę kapitału. Obecnie toczą się rokowania z rządem czeskim 
o przydział pięknych polan po przeciwnej stronie Popradu na 
„Łopacie”, która skróci drogę o 1 km[118, s.16].

Wspominane wyżej zabiegi w sprawie przejęcia przez 
Polskę gruntów na Łopacie zapoczątkował w 1931 roku prof. 
Walery Goetel, wybitny naukowiec, rektor Akademii Górni‑
czej w Krakowie. Dzięki niemu 15 września 1931 roku zosta‑
ła podpisana umowa regulująca stosunki graniczne między 
Polską a Czechosłowacją, w wyniku której zapewniony zo‑
stał bezpaszportowy ruch turystyczny w obrębie czechosło‑
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Willa Sanato. 
Fot. „Ars” Edward Rubinek Żegiestów‑Zdrój  1937 r.
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wackich gmin Mały Lipnik i Mały Sulin na Łopacie Czeskiej, 
przy czym koszty budowy dróg, ścieżek, kładek, mostów, 
przewodów elektrycznych i megafonów miał pokryć żegie‑
stowski Zakład Zdrojowo‑Kąpielowy.

Prowadzone w kolejnych latach zabiegi dyplomatycz‑
ne doprowadziły do przejęcia przez Polskę w 1938 roku 250 
hektarów na Łopacie Czechosłowackiej. Przejęcie tych ziem 
w związku z napiętą sytuacją polityczną w Europie stwarzało 
zagrożenie i władze polskie w trosce o bezpieczeństwo i nie‑
dopuszczenie do konfliktu międzynarodowego wysłały do Że‑
giestowa‑Zdroju pociąg pancerny[31, s.559].

O wykorzystaniu do celów turystycznych Łopaty Słowac‑
kiej wspominał już w 1928 roku znany beskidzki krajoznawca 
i autor przewodników Roman Nitribitt, który w opracowa‑
niu pt. „ Krynica, Żegiestów, Muszyna i okolice” proponuje 
między innymi wycieczkę na tereny znajdujące się po drugiej 
stronie Popradu:

Zwiedzanie łopaty słowackiej można korzystnie połączyć ze 
zwiedzaniem źródła mineralnego w Sulinie, które leży nad Po‑
pradem, po stronie słowackiej, w odległości 1 1/2km od przystan‑
ku kolejowego. Przeprawiwszy się przez Poprad idziemy w pra‑
wo, tj. z biegiem rzeki, brzegiem. Źródło znajduje się w dużym 
drewnianym budynku i jest poprawnie ujęte [ 71, s.52].

Właściciele spółki nie zdążyli wprowadzić w życie swoich 
ambitnych planów dalszej rozbudowy i zagospodarowania 
Łopaty Polskiej i Czechosłowackiej. Wybuch II wojny świa‑
towej i śmierć 21 października 1939 roku Jędrzeja Krukier‑
ka, głównego twórcy Żegiestowa‑Zdroju w okresie między‑
wojnia, zakończył wspaniały okres rozbudowy i prosperity 
uzdrowiska w czasach II Rzeczpospolitej. 
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Zdarzeniem otwierającym i zamykającym okres II woj‑
ny światowej w Żegiestowie‑Zdroju był moment wysadze‑
nia przez Wojska Polskie 1 września 1939 roku tunelu ko‑
lejowego i po jego uruchomieniu przez okupanta ponowne 
jego zniszczenie w 1945 roku przez wycofujące się oddziały 
niemieckie[91, s.59]. Ten strategiczny dla transportu kolejowego 
obiekt w okresie pokoju pozwalał na dowóz gości kąpielo‑
wych, a w czasie wojny jego blokada powodowała spowol‑
nienie działań operacyjnych. O losach tunelu dowództwo 
powstałej w lipcu 1939 roku Armii Karpaty zadecydowało już 
11 lipca, pisząc w instrukcji dla dowódcy armii gen. dyw. Ka‑
zimierza Fabrycego o konieczności dokonania taktycznych 
zniszczeń, fortyfikacji terenu i stworzenia szybkich odwo‑
dów przy pomocy miejscowej ludności[87, s.264,265]. 

Zbliżającą się wojnę mieszkańcy i goście kuracyjni mogli 
odczuwać w rejonie doliny Popradu już pod koniec sierpnia 
1939 roku. Działająca na pograniczu polsko‑czechosłowac‑
kim V kolumna, po przejęciu przez Polskę w 1938 roku ob‑
szarów wcześniej należących do Słowacji, rozpoczęła działa‑
nia dywersyjne na terenach przygranicznych.

Jedną z takich akcji było ostrzelanie w dniu 29 sierpnia 
1939 roku pociągu osobowego jadącego z powracającymi 
z wakacyjnego wypoczynku letnikami na trasie pomiędzy 
Piwniczną a Rytrem.

1 września 1939 roku niemieckie i słowackie jednostki woj‑
skowe napadły na polsko‑czechosłowackie pogranicze[87, s.275,276].
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W rejonie Żegiestowa‑Zdroju ataki te odpierały polskie 
oddziały, w skład których wchodziły: Korpus Ochrony Po‑
granicza (batalion Żytyń), 1. Pułk Strzelców Podhalańskich, 
jednostki Obrony Narodowej Limanowa oraz Straży Gra‑
nicznej, która swoją placówkę miała w uzdrowisku już od 
1932 roku. Dodatkowo na pogranicze skierowana została 
grupa saperów, która 1 września 1939 roku około godz. 10 
wysadziła tunel żegiestowski. Wszystkie te oddziały wcho‑
dziły w skład polskiej Armii Karpaty, której zadaniem była 
obrona pogranicza na linii Popradu i Dunajca[87, s.277,281]. 

Na odcinku wzdłuż rzeki Poprad żołnierze Straży Granicz‑
nej walczyli w pierwszych dniach września głównie z dwie‑
ma dywizjami słowackimi[40, s.44,54,55]. Dopiero od 4 września 
1939 roku do walk włączyły się niemieckie oddziały z  1. Dy‑
wizji Górskiej. Celem oddziałów niemieckich było głębokie 
wejście na tereny południowej Polski z obszaru wschodniej 
i środkowej Słowacji. Za wsparcie wojsk niemieckich Słowa‑
cy otrzymali od okupanta ziemie przyznane Polsce w 1938 
roku oraz 526 km2 terenów polskich, które wcześniej nie były 
regionami spornymi[40, s.55,59]. 

Dla uzdrowiska i jego właścicieli okres okupacji był cza‑
sem dewastacji i rozkradania majątku spółki i prywatnych 
właścicieli pensjonatów, a równocześnie aktywnej działal‑
ności patriotycznej jego mieszkańców. Po wycofaniu się od‑
działów polskich z uzdrowiska, które nastąpiło w momencie 
wkroczenia słowackiej 1. Dywizji Pancernej Janosik i nie‑
mieckiej 1. Dywizji Górskiej 5 września 1939 roku[40, s.56,57], do 
Żegiestowa wjechał słowacki patrol konny, który po krótkim 
rekonesansie i kradzieży drobnych przedmiotów z pensjona‑
tów powrócił do strażnicy w Lipniku.  Po sprawdzeniu przez
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Żołnierze  Komisariatu Straży Granicznej, lata 30. XX w.
Placówka w Żegiestowie. 

Fotografia ze zbiorów rodzinnych Adama Mazura
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wojsko, że uzdrowisko jest pozbawione opieki i obrony, na 
rabunek mienia pozostawionego w pensjonatach ruszyła 
ludność z przygranicznych miejscowości słowackich. Po 
wdarciu się do budynków rabowano wszystko, co stano‑
wiło jakąkolwiek wartość i dało się przewieźć przez płytki, 
z powodu upałów panujących w 1939 roku, Poprad. Czę‑
ściowo kres temu bezprawiu położył dopiero inż. Möller, 
który do Żegiestowa‑Zdroju przybył 12 września 1939 roku 
razem z pracownikami monachijskiej firmy Sager i Weerner 
w celu odbudowy tunelu i poprawienia warunków komu‑
nikacyjnych. 

Prace te ze względu na planowany atak na Związek Ra‑
dziecki miały strategiczne znaczenie dla okupanta. Przyby‑
ła grupa pracowników budowlanych zamieszkała w Domu 
Zdrojowym, zamieniając centrum uzdrowiska w samowy‑
starczalne gospodarstwo z własną kuźnią, stolarnią, ko‑
tłownią, elektrownią, stajnią, chlewem, rzeźnią, wędzarnią. 
Niemiecka ekipa budowlana oprócz zleconych im prac przy 
odbudowie tunelu i naprawie drogi wykonywała również 
bieżące remonty, między innymi dachu Domu Zdrojowego, 
kotłowni oraz wymianę słupów elektrycznych. Prace były 
wykonywane w porozumieniu z inż. Kazimierzem Krukier‑
kiem, który powrócił do uzdrowiska, chcąc pilnować inte‑
resów spółki[6, s.202,203]. 

Do całkowitej zagłady zabiegowej części uzdrowiska 
doprowadził wywóz przez okupanta w 1939 roku miedzia‑
nych wanien oraz mebli. Niewątpliwie dużym ciosem dla 
rodziny Krukierków w tym okresie była śmierć seniora rodu 
Jędrzeja, który zmarł w październiku 1939 roku w Krośnie 
w wieku 69 lat[80]. Mimo, że  już  wcześniej  większość  akcji
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przepisał na rodzinę, jednak w czasie działalności uzdro‑
wiska w okresie międzywojnia był on głównym motorem 
rozwoju spółki. Trudna sytuacja prawna, w jakiej znalazła 
się spółka po wybuchu II wojny światowej, doprowadziła 
do zwołania w grudniu 1940 roku Walnego Zgromadzenia 
Wspólników,  które w związku z zaistniałą sytuacją i przeję‑
ciem majątku przez okupanta zezwoliło na wyjazd inż. Kazi‑
mierza Krukierka do Krosna[6, s.203,204]. 

Po zakończeniu działań obronnych we wrześniu 1939 roku 
na pogranicze zaczęły napływać grupy osób pragnących wy‑
dostać się z okupowanego kraju. Część z nich chciała zasilić 
tworzące się na zachodzie Europy oddziały polskie, inni ucie‑
kali w obawie o swoje życie. Aby temu zapobiec, władze oku‑
pacyjne stworzyły w willi Sanato Komendę Wojskową, która 
stacjonowała wcześniej w willi Beskid, a od czerwca 1940 roku 
posterunek Straży Granicznej – Grenzschutzu[97, s.33]. 

Mimo tych utrudnień, w krótkim czasie na terenie Że‑
giestowa‑Zdroju zaczęły działać grupy przerzutowe, którymi 
kierowali głównie właściciele willi położonych na Łopacie 
Polskiej, w bliskiej odległości od granicy. Jako jeden z pierw‑
szych pomocy udającym się poza granice Polski udzielał 
pochodzący z Krosna prawnik Stanisław Janik[64, s.1320], który 
wybudował razem z rodziną willę Rydz na Łopacie Polskiej. 
W momencie wybuchu wojny został on członkiem Związku 
Walki Zbrojnej i działając w agendzie łącznościowej przy 
V Wydziale Komendy Głównej, pomagał żołnierzom zbie‑
głym z oflagów, kurierom, politykom i emisariuszom, a także 
innym osobom pragnącym wydostać się z Polski. 

W jego willi, pełniącej w tym czasie funkcję schroniska, 
uciekinierzy zaopatrywani byli w mapy i instrukcje dotyczące
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kontaktów i trasy ucieczki oraz kontaktowani byli z kuriera‑
mi i przewodnikami. Uchodźcy kierowali się do słowackich 
nadpopradzkich wsi Lipnika i Legnavy, skąd udawali się do 
Orlova, a w późniejszym okresie, po wzmocnieniu posterun‑
ku w tej miejscowości, do Starej Lubowli i Popradu.

Końcowym przystankiem szlaku przerzutowego na tere‑
nie Słowacji były Koszyce, skąd pociągiem udawano się do 
Budapesztu. Na Węgrzech do stycznia 1941 roku działały 
polskie placówki dyplomatyczne, które oficjalnie pomagały 
przybyłym z Polski uciekinierom, a po ich zamknięciu akcję 
tę kontynuował Czerwony Krzyż[51, s.225,226]. Działalność prze‑
rzutowa Stanisława Janika trwała od 1939 roku do kwietnia 
1942 roku. Ostatnimi uciekinierami, którzy skorzystali z jego 
pomocy, byli czterej studenci Uniwersytetu Warszawskiego 
pragnący przedostać się do Związku Radzieckiego[36, s.289,290]. 
Prawnik został zatrzymany w maju 1942 roku i wysłany do 
Oświęcimia, a w 1943 przeniesiono go do obozu w Ravens‑
brück, gdzie dotrwał do końca okupacji[64, s.1320].

Druga grupa przerzutowa działała w Żegiestowie‑Zdroju 
dzięki pomocy właścicieli willi Orlątko, Władysława Kurier‑
ka, brata Jędrzeja i jego żony Marii. Do ich budynku uchodź‑
ców kierował Józef Marcinek, kasjer z żegiestowskiego dwor‑
ca kolejowego współpracujący z działającą w Nowym Sączu 
grupą przerzutową Poprad. W chwili przybycia do willi byli 
oni ukrywani w zamaskowanych szafami pomieszczeniach. 
W działalności przerzutowej właścicieli willi wspomagali 
inni mieszkańcy Żegiestowa‑Zdroju, dostarczając pożywie‑
nia (Hanna Korytowska, Maria Paczosowa, Józef Niepokój). 
Jeden z punktów przerzutowych zlokalizowany był również 
w  Żegiestowie,  w willi  Żorlina   prowadzonej  przez Paulinę



91

Uzdrowisko w okresie okupacji

91

i Grzegorza Bieleckich, których wspierali w działalności 
konspiracyjnej dr Ludwik Kotulski z żoną Ireną, były straż‑
nik graniczny Józef Adamowicz[36, s.290], wcześniej wspomnia‑
ny Stanisław Janik oraz nadleśniczy muszyński inż. Stefan 
Ajdukiewicz.

Wsypa, która miała miejsce w 1942 roku, doprowadzi‑
ła do zakończenia ich patriotycznej działalności. W konse‑
kwencji dokonanych wówczas przez gestapo aresztowań 
oprócz Stanisława Janika do Oświęcimia trafili również tym 
samym transportem 17 sierpnia 1942 roku Józef Adamowicz 
(z Oświęcimia przeniesiony został w 1943 roku do obozu 
Neuengamme) oraz Grzegorz Bielecki[64, s.1320], natomiast do 
obozu w Ravensbrück trafiła Paulina Bielecka, która już z nie‑
go nie powróciła. Innymi osobami zaangażowanymi w dzia‑
łalność konspiracyjną związaną z tajnym nauczaniem w okre‑
sie II wojny światowej byli: mgr Jan Szul (aptekarz), ks. Józef 
Skwirut (od 1935 roku proboszcz w parafii Żegiestów‑Zdrój) 
i Edward Rubinek (właściciel sklepu spożywczego)[36, s.290]. Oso‑
by te zaangażowane były w tworzenie w okresie międzywoj‑
nia polskiej szkoły w Żegiestowie‑Zdroju (1935–1939), która 
miała siedzibę w willi Zamek Marii i Edwarda Wojdattów. 
Mimo długotrwałych zabiegów dopiero po wybuchu wojny 
niemiecki urzędnik Edward Fyda z Urzędu Szkolnego w No‑
wym Sączu zaliczył tę placówkę do szkół publicznych, co 
umożliwiło jej oficjalną działalność. W okresie okupacji na‑
uka została przeniesiona do domu ks. Józefa Skwiruta, gdzie 
pod nadzorem podziemnej Powiatowej Komisji Oświaty 
i Kultury oraz gminnego męża zaufania, którym dla tego 
rejonu  była nauczycielka z  Muszyny  Maria  Janiszewska, 
prowadzone było tajne nauczanie. Osobą odpowiedzialną za
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przygotowanie na tajnych kompletach dzieci do egzami‑
nów organizowanych dla tego terenu w Piwnicznej była 
Teodozja Fołtynowa i ks. Józef Skwirut. Dzięki ostrzeżeniu 
mianowanego przez władze okupacyjne radcy szkolnego 
Jana Weimera o możliwości likwidacji szkoły, żegiestowscy 
nauczyciele zapobiegli temu, nakłaniając do wpisania się do 
tej placówki wszystkie polskie dzieci w okolicy. Czynności 
mające na celu zlikwidowanie szkoły podjęli zamieszkali 
w Żegiestowie  ukraińscy i łemkowscy działacze, którzy 
zabronili uczęszczać do niej ludności łemkowskiej[6, s.191-192].

Po wymarszu wojsk niemieckich stacjonujących w Żegie‑
stowie‑Zdroju, co wiązało się z atakiem na Związek Radziec‑
ki w dniu 22 czerwca 1941 roku, Dom Zdrojowy został prze‑
kształcony w ośrodek szkoleniowy dla młodzieży niemieckiej 
zrzeszonej w Hitlerjugend. Młodzi Niemcy po zakończeniu 
kilkumiesięcznego szkolenia opuścili budynek razem z jego 
całym wyposażeniem. Z budynku zniknęły łóżka z matera‑
cami i pościelą, szafy, stoliki nocne, fotele, zasłony, firanki. 
Dom Zdrojowy stracił całe oryginalne wyposażanie hotelowe. 
Częściowo zostało ono uzupełnione przez okupanta w mo‑
mencie utworzenia w tym obiekcie szpitala wojskowego, 
który funkcjonował w latach 1941–1943. Kolejnym lokato‑
rem, który przejął w 1943 roku budynek Domu Zdrojowego 
oraz wille Karolówkę i Żegotkę, była krakowska S.S. Polizei, 
która stworzyła w uzdrowisku szkołę policyjną dla Polaków 
mających objąć stanowiska na terenie Generalnej Guberni[6, 

s.195-197].
Wiktor, najbardziej prestiżowy żegiestowski hotel 

z okresu międzywojnia, podczas okupacji pełnił rolę szkoły 
partyjnej, szpitala wojskowego oraz ekskluzywnego miejsca 
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wypoczynku  dla  najwyższych  faszystowskich   dygnitarzy. 
Prawdopodobnie właśnie z tego powodu nazywany był Do‑
mem Göeringa. Obiekt był silnie strzeżony przez stacjonujący 
w sąsiedniej willi Księżówka oddział żandarmerii. Zarówno 
żandarmeria, jak i Straż Graniczna wycofały się z uzdrowiska 
w połowie stycznia 1945 roku, wywożąc z Domu Zdrojowego, 
hoteli i pensjonatów cenne wyposażenie. To, czego nie wzię‑
li okupanci, rozgrabione zostało przez ludność z okolicznych 
polskich i słowackich wsi. Koniec okupacji pokazał, że wojna 
wyzwala w ludziach najgorsze instynkty i wrogów nie trze‑
ba szukać daleko, ponieważ często byli nimi najbliżsi sąsie‑
dzi. Kres grabieży i dewastacji uzdrowiska przez miejscową 
ludność położyło dopiero wkroczenie 22 stycznia 1945 roku 
wojsk radzieckich i utworzenie posterunku Milicji Obywa‑
telskiej[60, s.198,199].
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Uzdrowisko pod 
państwowym zarządem 

Głośnym sygnałem zakończenia działań wojennych w Że‑
giestowie‑Zdroju było wysadzenie w styczniu 1945 roku przez 
wycofujące się wojska niemieckie tunelu kolejowego. Oprócz 
zniszczeń na linii kolejowej silny wybuch spowodował wybi‑
cie szyb w większości ośrodków zlokalizowanych na Łopacie 
Polskiej[6, s.209,210].

W zdewastowanym uzdrowisku po fali grabieży, która 
miała miejsce w styczniu 1945 roku, życie powoli wracało do 
normalności. W maju 1945 roku do Żegiestowa‑Zdroju w celu 
oszacowania strat przyjechał inż. Kazimierz Krukierek. W pra‑
cach inwentaryzatorskich wspomagał go okupacyjny opiekun 
obiektów zdrojowych Michał Woźniak. Dom Zdrojowy, na ze‑
wnątrz sprawiający wrażenie nienaruszonego przez działania 
wojenne, wewnątrz był całkowicie ogołocony z wyposażenia. 
Nie oszczędzono nawet umywalek i poręczy. Dom Zdrojowy, 
Żegotka, Karolówka zostały wewnątrz przebudowane i przy‑
stosowane do stacjonowania w nich wojsk okupacyjnych. 
Budynki usytuowane powyżej Domu Zdrojowego: Willa nad 
Wodospadem, Stanisławówka i pierwszy Dom Zdrojowy zosta‑
ły zburzone, a odkryty zdrój Anny zanieczyszczony. Jedynym 
zachowanym obiektem w dolinie Szczawnego Potoku był 
dom Na Potoku, w którym funkcjonowała piekarnia i prze‑
chowywana była dokumentacja spółki. Zarówno  deptak, jak  
i alejki  spacerowe  uległy  całkowitej  dewastacji. Nasadzone
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w okresie międzywojnia krzewy róż i innych szlachetnych 
roślin zostały stratowane przez pasące się na terenie całego 
uzdrowiska kozy i krowy, a przed Domem Zdrojowym na miej‑
scu ozdobnych klombów pojawiły się zagony ziemniaków 
i fasoli[6, s.211-215]. 

Dokonany przez inżyniera Kazimierza Krukierka spis in‑
wentarza razem z opisem stanu budynków i mienia został 
przekazany do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
w celu uznania strat wojennych, które poniosła spółka[117].

Po zabezpieczeniu resztek zachowanego wyposażenia 
Kazimierz Krukierek wyjechał, a mienie spółki przejęła De‑
legatura Tymczasowego Zarządu Państwowego, uznając je za 
porzucone[6, s.216-217].

Zakończenie działań wojennych i późniejsze wysiedlenia 
ludności łemkowskiej z okolicznych wsi spowodowały wzmo‑
żoną kontrolę i ograniczenia pobytów w strefie nadgranicznej, 
co z kolei zablokowało działalność turystyczną i uzdrowisko‑
wą Żegiestowa‑Zdroju. Równie istotnym faktem dla funkcjo‑
nowania uzdrowiska było przejęcie przez państwo i związki 
zawodowe w 1947 roku prywatnych willi, hoteli i pensjona‑
tów. Zaboru mienia prywatnym właścicielom i przedsię‑
biorcom dokonano na podstawie ustawy z 3 stycznia 1946 
roku o przejęciu i prowadzeniu przez państwo kluczowych 
gałęzi gospodarki narodowej i późniejszej uchwale Rady 
Ministrów o przejęciu działalności uzdrowiskowej przez 
państwo. Ustawa ta, uchwalona 23 maja 1947 roku, pozwa‑
lała w świetle prawa zagarnąć dorobek całego życia wielu 
przedsiębiorców i osób prywatnych. Spółka, która w świetle 
prawa funkcjonowała  nadal w rejestrze handlowym, rozpo‑
częła  starania o odzyskanie majątku. Biurokratyczna bata-
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lia trwała od 1947 do 1949 roku i po odrzuceniu roszczeń 
spółki przez Sąd Grodzki w Muszynie, Okręgowy Urząd Li‑
kwidacyjny w Krakowie i warszawską Prokuratorię General‑
ną zakończyła się nieuznaniem roszczeń spółki[117]. 

Część z przejętych przez państwo budynków trafiła pod za‑
rząd Ministerstwa Zdrowia, a pozostałe zagospodarował Fun‑
dusz Wczasów Pracowniczych[57, s.179]. Wraz ze zmianą właścicie‑
li i ustroju zmieniło się również nazewnictwo. Zniknęły hotele, 
pensjonaty, wille, a pojawiły się sanatoria, ośrodki wczasowe, 
domy wypoczynkowe i kwatery prywatne.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny dawny hotel Wiktor 
pełnił funkcję Domu Dziecka[6, s.215], a od 1948 roku zarówno 
hotel, jak i inne żegiestowskie ośrodki w okresie letnim przyj‑
mowały obozy harcerskie i kolonie. Pierwsze turnusy kolonij‑
ne zorganizowano w Żegiestowie‑Zdroju dopiero w 1949 roku. 
Grupę ponad tysiąca dzieci i młodzieży z całej Polski rozloko‑
wano w nowo wyposażonych domach wczasowych. Oficjalne 
otwarcie sezonu letniego miało miejsce w 1950 roku i dopiero 
wtedy do uzdrowiska przyjechali pierwsi wczasowicze skiero‑
wani na wypoczynek przez Fundusz Wczasów Pracowniczych.

Wzrost ruchu turystycznego dał się zauważyć dopiero po 
1955 roku. Uzdrowisko odwiedzane było w tym okresie głównie 
w celach leczniczych przez mieszkańców Małopolski, Górnego 
Śląska, Warszawy  i Rzeszowszczyzny.

Na przybyłych gości czekało w Żegiestowie‑Zdroju w 1959 
roku wiele obiektów noclegowych dysponujących 1217 miej‑
scami, z których połowę stanowiły miejsca sanatoryjne, a po‑
zostałe wczasowe. Z wypoczynku skorzystało w 1959 roku 7820 
osób, czyli prawie o 100% więcej niż w 1939 roku[57, s.179, 194].  

W Żegiestowie‑Zdroju lokowały swoje ośrodki zarówno
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Uzdrowisko lata 60. XX w.  Warszawianka . Pocztówka 
Wydawnictwo KAW
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zakłady pracy, jak i instytucje państwowe oraz uczelnie, głów‑
nie w ośrodkach wybudowanych w okresie międzywojnia. 
I tak: Zakłady Skórzane Chełmek i Nowy Targ swój ośrodek 
ulokowały w obiekcie o adekwatnej nazwie Ciżemka, Huta 
Materiałów Ogniotrwałych w ośrodku Prometeusz, Huta Za‑
wiercie w willi Rydz, Warszawskie Zakłady Aparatury Rada‑
rowej w pensjonatach Irena i Zosia, Huta Żelaza z Zawiercia 
w Elżce, krakowskie Zakłady Przemysłu Cukrowego Wawel 
w Beskidzie, biegonickie Zakłady Elektrod Węglowych w Mak‑
sówce, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawiance, 
Wojskowa Akademia Techniczna w Żorlinie, krakowska Wo‑
jewódzka Rada Narodowa w Słonecznej.

Pozostałe budynki podzieliły między siebie Państwowe 
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Krynica–Żegiestów (Dom 
Zdrojowy, Żegotka, Światowid) i Fundusz Wczasów Pracow‑
niczych (Wiktor, Sanato, Wanda)[74, s.141]. Rocznie do ośrod‑
ków w Żegiestowie‑Zdroju przyjeżdżało około 15 000 osób, 
co stanowiło 99% wszystkich odwiedzających w tym okre‑
sie uzdrowisko. Największe obłożenie miały obiekty przeję‑
te przez Fundusz Wczasów Pracowniczych, zlokalizowane 
głównie na Łopacie Polskiej i prowadzące działalność zarów‑
no wypoczynkową, jak i leczniczą[57, s.184,188-190]. 

Budynki o funkcji  leczniczej zlokalizowane w centrum 
uzdrowiska, w związku zarządzeniem Ministra Zdrowia o połą‑
czeniu państwowego przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Żegiestów” 
i państwowego przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Krynica” w jedno 
wspólne pod nazwą państwowego przedsiębiorstwa „Uzdrowi‑
sko Krynica–Żegiestów”, przeszły pod nadzór Ministra  Zdrowia 
i Opieki  Społecznej sprawowany przez Centralny Zarząd Uzdro‑
wisk i dyrekcję, która miała siedzibę w Krynicy‑Zdroju[16].
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Kolejna zmiana w nazewnictwie  uzdrowiska miała miej‑
sce 8 listopada 1977 roku, kiedy na podstawie zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzone zostało 
państwowe przedsiębiorstwo pod nazwą „Zespół Uzdrowisk 
Krynicko‑Popradzkich”[17]. Na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat Żegiestów‑Zdrój z samodzielnej jednostki leczniczej zo‑
stał zepchnięty do rangi oddziału, którego zarząd mieścił się 
w Krynicy‑Zdroju. Tego typu przymusowe łączenie interesów 
dwóch konkurujących wcześniej uzdrowisk, z góry rokowało 
mniejszemu z nich brak rozwoju. Dodatkowo na trudności 
w zarządzaniu uzdrowiskiem miało wpływ jego położone 
w innej jednostce samorządu terytorialnego, Mieście i Gmi‑
nie Uzdrowiskowej Muszyna, która jako uzdrowisko komu‑
nalne, położone między Krynicą‑Zdrojem i Żegiestowem
‑Zdrojem, również wchodziła w pewnego rodzaju konflikt 
interesów, inwestując w rozwój konkurencji.

Mimo trudnej sytuacji administracyjnej, Żegiestów‑Zdrój 
prowadził w drugiej połowie XX‑wieku aktywną i nowator‑
ską działalność uzdrowiskową. 

W latach pięćdziesiątych zabiegi i terapia pitna prowadzo‑
ne były z wykorzystaniem źródeł mineralnych działających 
w okresie międzywojnia, położonych na nowo utworzonym 
obszarze górniczym Żegiestów‑Zdrój. 

W 1965 roku na skutek korozji i skażenia wody zlikwi‑
dowany został zdrój Zofia, a w 1972 roku zdrój Andrzej. Ich 
funkcję przejęły nowe odwierty wykonane w 1970 roku – 
Zofia II, w 1972 roku – Żegiestów II i w latach 1977–1980 
– Andrzej II.  Wszystkie  wody mineralne dostępne były  dla 
kuracjuszy w trzech pijalniach do 1996 roku. Największa 
z nich, udostępniająca zdroje Anna i Żegiestów II, była jedyną
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powojenną inwestycją uzdrowiska. Dwa inne źródła dostęp‑
ne były w Domu Zdrojowym (Andrzej II) i w Wiktorze (Zo‑
fia II). Z pijalni w latach siedemdziesiątych korzystało około 
1500 osób dziennie[57, s.184,188-190].

Lecznictwo uzdrowiskowe Żegiestowa‑Zdroju dzięki pro‑
fesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi, znanemu popularyza‑
torowi profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zyskało w latach 
sześćdziesiątych XX wieku nowy profil leczniczy, skierowany 
na leczenie chorób układu sercowo‑naczyniowego, wyczer‑
pania psychosomatycznego oraz nerwic. W nowatorskich 
i wyprzedzających epokę metodach leczniczych stosował się 
prof. Aleksandrowicz do znanego i często cytowanego przez 
siebie powiedzenia, które brzmiało: „Nie ma nieuleczalnie 
chorych, niedostateczna jest tylko nasza wiedza”[72, s.2]. Profesor 
swoje doświadczenia w leczeniu nerwic i chorób cywiliza‑
cyjnych postanowił wykorzystać praktycznie w popradzkim 
uzdrowisku, tworząc w Żegiestowie‑Zdroju Ośrodek Na‑
ukowo‑Leczniczy, działający na podstawie zdobyczy nauko‑
wych kierowanej przez niego Kliniki Chorób Wewnętrznych 
Akademii Medycznej w Krakowie i współpracy Kliniki Psy‑
chiatrycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Rokitnicy oraz 
znanego w Małopolsce Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Kobierzynie[3, s.3]. Z turnusów u słynnego profesora 
Aleksandrowicza korzystało wiele znanych osób, między in‑
nymi w 1958 roku znana poetka Halina Poświatowska[38, s.3].

W latach sześćdziesiątych Żegiestów‑Zdrój skupiał wielu 
życzliwych fachowców pragnących  swoją  wiedzą wspomóc 
rozwój tego niezwykłego miejsca. Do grona tego zaliczyć nale‑
ży: dr. Kazimierza Biela, dr. Władysława Wanata, dr. Mak‑
symiliana  Ciesielskiego oraz Piotra Osóbkę, piastującego
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w latach 1964–1967 stanowisko kierownika uzdrowiska Że‑
giestów‑Zdrój[75, s.279,280].  

Szczególnie ta ostatnia postać dla historii uzdrowiska 
w okresie powojennym miała bardzo duże znaczenie ze 
względu na jego liczne publikacje dotyczące tego okresu. Jed‑
nak nieocenionym propagatorem historii uzdrowiska, który 
działał w tym okresie w Żegiestowie‑Zdroju, był Wincenty 
Spiechowicz, działacz ruchu oporu, nauczyciel, społecznik 
i skrupulatny badacz dziejów uzdrowiska. 

W powojennej historii uzdrowiska zapisali się również 
dyrektorzy Zakładu Zdrojowego: mgr Lucjan Święcicki, Jan 
Warzyk, Jakub Kowalenko, Clemens Witkowski (1956–1961) 
oraz naczelni lekarze: Lucjan Korczewski (do 1950 roku), Je‑
rzy Leśniewski (1951–1956), Irena Filip (1957–1960), Tade‑
usz Janica (1960–1962), Bernard Wituś, Antoni Kaczkowski, 
Stanisław Lizak (1966–1980), Kazimierz Biel, Andrzej Jaskot, 
Krystyna Trojanowska (1987–2002)[3, s.3], jak również pełniący 
od 1993 roku funkcję lekarza uzdrowiskowego Miasta i Gmi‑
ny Uzdrowiskowej Muszyna dr Andrzej Grabka.

Zmiany spowodowane przemianami ustrojowymi za‑
początkowanymi w 1989 roku debatą przy Okrągłym Stole 
i częściowo demokratycznymi wyborami przeprowadzony‑
mi 4 czerwca 1989 roku miały swoje przełożenie na sytuację 
gospodarczą całego kraju[112, s.807]. W nowej rzeczywistości 
konkurencyjnego rynku uzdrowiska nieprzynoszące do‑
chodu i generujące  straty  zostały  skazane na likwidację. 
Główną przyczyną powodującą zahamowanie wszelkich 
inwestycji w  obiektach  uzdrowiskowych  było  złożenie  
w 1990 roku przez część spadkobierców udziałowców spółki
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z okresu międzywojnia zastrzeżenia w sprawie nieformalno‑
ści przejęcia Żegiestowa‑Zdroju przez państwo[117]. Działania 
spadkobierców zablokowały rozwój uzdrowiska Żegiestów 
na okres 25 lat.

Jednym z ostatnich działań, które podjęły władze samo‑
rządowe i zarząd Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisk 
Krynica‑Żegiestów w celu promocji i ratowania Żegiesto‑
wa‑Zdroju, było zorganizowanie w 1996 roku jubileuszu 
150‑lecia uzdrowiska. Głównym organizatorem impre‑
zy był Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, 
w imieniu którego koordynacją imprezy zajmowała się Bar‑
bara Rucka. Mimo świątecznego nastroju uczestnicy sesji, 
patrząc na kondycję uzdrowiska, mieli bardzo pesymistyczne 
wizje dalszej działalności Żegiestowa‑Zdroju[12, s.1].

Sytuacja gospodarcza Żegiestowa‑Zdroju w latach dzie‑
więćdziesiątych ulegała stałemu pogarszaniu. Brak inwesty‑
cji, mała konkurencyjność oferowanych w uzdrowisku usług 
i duże koszty utrzymania powodowały ograniczenie działal‑
ności, a tym samym powiększanie kosztów eksploatacji nie‑
wykorzystanych w pełni budynków. Nowo powstała spółka, 
której udziałowcem był w 100% Skarb Państwa, dążyła do po‑
zbycia się przynoszącego straty balastu, jakim było uzdrowi‑
sko Żegiestów‑Zdrój. 

W 2002 roku zostało zamknięte sanatorium Dom Zdrojowy 
w Żegiestowie‑Zdroju. W kolejnych latach budynek był jesz‑
cze kilkakrotnie wynajmowany na kolonie letnie (2002 rok), 
studencki  bal  sylwestrowy  (2003 rok)[77, s.185,186] oraz   wydzier‑
żawiony w 2005 roku  Firmie  Handlowej  Gasparski,  która 
zamiast zapowiedzianego  remontu doprowadziła obiekt do 
ruiny[111]. 
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W tle niszczejącego Domu Zdrojowego i innych obiektów 
uzdrowiskowych Żegiestowa‑Zdroju toczyła się walka o od‑
zyskanie majątku przez spadkobierców przedwojennej spół‑
ki, którzy w 2001 roku za pośrednictwem kuratora powoła‑
nego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu złożyli wniosek 
o stwierdzenie nieważności decyzji o nacjonalizacji majątku 
spółki w 1948 roku. Po pięciu latach, 17 marca 2005 roku, mi‑
nister zdrowia wydał decyzję unieważniającą akt przejęcia 
majątku Spółki przez Skarb Państwa. Od tej decyzji odwołali 
się prezesi Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica‑Żegiestów [107]. 
W kolejnych latach sprawa trafiała do kolejnych instancji są‑
dowych, aby w końcu 18 października 2012 roku Najwyższy 
Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję ministra zdrowia. 
Przejęcie majątku przez spadkobierców trwało kilka lat i za‑
kończyło się dopiero w 2015 roku[117]. 

Od samego początku trwania sprawy sądowej zarówno 
zarejestrowana na nowo przedwojenna spółka, jak i Spółka 
Akcyjna Uzdrowisko Krynica‑Żegiestów planowały, po ure‑
gulowaniu spraw własnościowych, sprzedaż spornego ma‑
jątku. W 2015 roku właścicielem majątku założonej przez Ję‑
drzeja Krukierka w 1920 roku spółki została rodzinna spółka 
braci Stanisława i Józefa Cechini[62].
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Pieczołowicie odrestarowany budynek Sanatorium Wiktor 
przez Firmę Cechini. Fot. Krzysztof Płowiec 2016 r.
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Cechini – nowi właściciele 
Żegiestowa‑Zdroju

 

Rodzinna spółka prowadzona przez braci Stanisława i Jó‑
zefa Cechini znana jest w regionie nowosądeckim od ponad 
30 lat. Rodzina Cechini oprócz prac budowlanych prowadzi 
również działalność uzdrowiskową w zakresie rozlewnictwa 
wody mineralnej Stanisław i Józef oraz lecznictwa uzdrowi‑
skowego w wyremontowanym Ośrodku Sanatoryjnym Wik‑
tor w Żegiestowie‑Zdroju. 

Nazwy odwierconych przez spółkę źródeł, zgodnie z wie‑
lowiekową tradycją uzdrowiskową pozwalającą nadać nazwę 
zdrojowi jego odkrywcy (zdrój Antoni w Muszynie od imienia 
burmistrza Antoniego Jurczaka, zdrój Andrzej w Żegiestowie
‑Zdroju od Jędrzeja Krukierka, założyciela spółki żegiestow‑
skiej w okresie międzywojnia), noszą imiona dwóch braci, 
z których inicjatywy i finansów dokonano odwiertów, czyli 
Stanisława i Józefa Cechini. Wody udostępnione są w pijalni 
oraz dystrybuowane do sklepów, gdzie można je spotkać pod 
nazwą CECHINI Muszyna. 

Za swoją działalność firma otrzymała wiele prestiżowych 
nagród i wyróżnień, z których do najbardziej zaszczytnych 
należy przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Brązowy Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal za Zasługi dla Bu‑
downictwa[106].
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Dzieje rodziny Cechini

Dzieje włosko‑polskiej rodziny Cechini zaczęły się w An‑
drzejówce w 1873 roku. Dla galicyjskich uzdrowisk pojawiła 
się wówczas szansa na szybki rozwój, dzięki rozpoczętej bu‑
dowie linii kolejowej. Miała być ona „oknem na świat” i gwa‑
rantem sukcesu rozwijających się uzdrowisk beskidzkich Że‑
giestowa i Krynicy‑Zdroju. Prace przy budowie kolei zlecono 
firmie Koller und Gregersen, która zatrudniała fachowców 
z Włoch i Tyrolu[114, s.20, 21]. 

Wśród przybyłych do Andrzejówki robotników był rów‑
nież Franco Cechini z Sycylii[106], pradziadek dzisiejszych 
właścicieli większości nieruchomości Żegiestowa‑Zdroju. 
Zamieszkał on, podobnie jak inni przybyli w lecie 1873 roku 
robotnicy, w wybudowanym specjalnie dla nich barakowym 
miasteczku w Andrzejówce. Jak każdy przybyły, szukał za‑
równo zarobków, jak i domowego ciepła, którego brakowało 
odciętym od rodzin robotnikom. 

Prace przy budowie tunelu rozpoczęły się we wrześniu 
1873 roku, o czym informowała krakowska gazeta codzienna 
„Czas” w numerze z 17 września 1873 roku; również w tej 
samej gazecie w numerze z 17 lutego 1874 roku znajdujemy 
informację o tym, w jakich warunkach żyli pracownicy za‑
trudnieni przy budowie kolei:

Tłumy robotników obcej narodowości, przeważnie zaś Wło‑
chów, Tyrolczyków, Krainczyków i Czechów ściągnęły do naszych
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okolic i wyczekują rozpoczęcia budowy kolei Tarnowsko–          
Leluchowskiej. Brak przedsiębiorców lub ostra zima połączo‑
na z zaspami śniegu na 3 do 5 łokci, jest powodem, że obcy nie 
mają zarobku. Oprócz roboty w tunelu pod Żegiestowem, gdzie 
prawdopodobnie nafta się pokaże i przy przekopie w Muszynie, 
nic w naszych okolicach nie pracują a liczne gromady obcych są 
ciężarem ubogiego miasteczka naszego, które ostatkiem strawy 
dzieli się z biednymi, a w zamian za litość obawiać się musi tyfusu 
głodowego, który już kilku z pomiędzy przybyszów wyrwał[114, s.21, 22].

W tak ciężkich warunkach życia 25‑letni Franco Cechi‑
ni poznał Michalinę Boryczkównę. Ich uczucie musiało być 
szczere i długotrwałe, bo małżonkowie dochowali się aż dwa‑
naściorga dzieci, z których syn Karol jest dziadkiem Stanisła‑
wa i Józefa Cechini. Dziadek, podobnie jak ojciec, również 
pracował przy tunelu w trakcie jego odbudowy po zniszcze‑
niach dokonanych przez Niemców w 1945 roku[106]. 

Bracia Stanisław i Józef Cechini od dziecka byli wychowywani 
w tradycjach budowlanych. Ich ojciec, trudniący się kamieniarstwem, 
zatrudniony był w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym, 
a jako majster budowlany przyuczał chłopców do pracy, 
zatrudniając ich na prowadzonych przez siebie budowach. 
Skłoniło to braci do podjęcia nauki w nowosądeckiej szkole 
budowlanej, a po jej ukończeniu do zatrudnienia się w tym 
zawodzie najpierw w państwowych firmach, a następnie za‑
łożenia własnej firmy.

 Firma Cechini zatrudnia około 300 osób i uzyskała przy‑
znawany przez dwutygodnik „Wieści”  tytuł  Tygrysa Gospodar‑
ki,  który   chyba   najlepiej    oddaje  charakter  jej  właścicieli [65]. 
W ślady ojca poszedł syn Małgorzaty i Stanisława Cechini –
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 Rafał, który kończąc studia  równolegle kierował swoją re‑
stauracją w Krynicy, nazwaną oczywiście zgodnie z tradycją 
rodzinną Centrum Cechini – Belvedere. W firmie pracuje rów‑
nież Małgorzata Cechini, żona żegiestowskiego inwestora.

Również dzieci drugiego z braci Józefa i Bożeny przygoto‑
wują się lub pracują w rodzinnym holdingu. Ich syn Marcin, 
studiując ekonomię, równocześnie zarządzał dystrybucją 
spółki. Córka Klaudia, studiująca na Wydziale Architektu‑
ry Politechniki Krakowskiej, również miała pracować przy 
projektach budowlanych spółki, lecz na razie zajmuje się 
fotografią. W tej dziedzinie uznawana jest za prekursorkę 
artystycznego selfie i jej zdjęcie zostało umieszczone wśród 
fotografii najlepszych światowych artystów fotografików 
w prestiżowym brytyjskim albumie ukazującym 200 lat hi‑
storii fotografii[47]. Michał, najmłodszy z rodzeństwa, dopie‑
ro się uczy, lecz w przyszłości być może też będzie pracował 
w rodzinnej spółce swojego ojca i wujka[106].

O swoich planach związanych z rozbudową uzdrowiska 
Stanisław Cechini mówił w wywiadzie dla gazety „Nasze 
Miasto”, w której czytamy:

Mam kompletny plan uzdrowiska, w którym pracę mogło‑
by znaleźć nawet tysiąc osób. Wszystkie budynki zmodernizu‑
ję i przebuduję, ale zachowam pierwotne detale. Będą też nowe 
obiekty, w tym kryte baseny, spa, restauracje, kawiarnie, sklepy [48].
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Zakończenie

Czytając historię Żegiestowa‑Zdroju można powiedzieć, 
że zatoczyła ona koło i wróciła do punktu wyjścia, którym 
było stworzenie przez Ignacego Medweckiego w 1846 roku 
prywatnego kurortu. W 2016 roku uzdrowisko  obchodzi 
swoje 170. „urodziny”. Jak każda tego typu uroczystość, jubi‑
leusz ten skłania  do przemyśleń i zadumy nad kolejami losu 
tego niezwykłego zakątka Małopolski. 

Miejsce to od momentu pojawienia się w nim pierwszego 
właściciela, którym był Ignacy Medwecki, wzbudzało w swo‑
ich twórcach i właścicielach miłość i skłaniało do oddawania 
mu nie tylko serca, lecz również pieniędzy, co wielokrotnie 
kończyło się bankructwem. Patrząc na obecny rozwój ku‑
rortu, można mieć nadzieję, że powiedzenie do trzech razy 
sztuka okaże się prawdziwe i trzeci w historii uzdrowiska 
prywatni właściciele Żegiestowa‑Zdroju, Stanisław i Jó‑
zef Cechini, doprowadzą ten kurort do dawnej świetności, 
a określenie Perła Beskidów nie tylko będzie aktualne, ale być 
może zamieni się w Diament Beskidów i każdy kolejny rok 
jego rozbudowy doda mu nowego blasku i odsłoni kolejne 
„karaty” wspaniałej przyszłości.

Głównym założeniem projektowym nowych właścicieli 
jest stworzenie samodzielnego i samowystarczalnego uzdro‑
wiska o funkcjach małego miasteczka. Inwestor planuje rów‑
nież reaktywować żegiestowską stację kolejową, co może oka‑
zać się  doskonałym  posunięciem wpisującym się znakomicie 
w planowane  uruchomienie  przez gminy nadpopradzkie po‑
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ciągu panoramicznego. Jeśli te ambitne plany zostaną zreali‑
zowane, Żegiestów‑Zdrój ma szanse stać się znowu modnym 
i nowoczesnym kurortem.

Zdrojowisko swoje początki zawdzięcza węgierskiemu 
szlachcicowi, który dostrzegł zarówno potencjał uzdrowi‑
skowy tej miejscowości, jak i jego walory krajobrazowo‑kli‑
matyczne. Jednak to nie XIX‑wieczna drewniana zabudowa 
stworzona przez Ignacego i Karola Medweckich stanowi dziś 
o specyfice architektonicznej tego uzdrowiska, lecz nowo‑
czesne budownictwo okresu międzywojnia, wprowadzone 
do uzdrowiska przez Jędrzeja Krukierka, które do dziś jest 
jego wizytówką. W okresie tym rozwój architektury uzdro‑
wiskowej zdominowany został przez awangardowe, a zara‑
zem funkcjonalne modernistyczne trendy. Nowe wartości 
architektury propagowane były w Żegiestowie‑Zdroju przez 
najwybitniejszych architektów i konstruktorów tej epoki, 
takich jak prof. Adolf Szyszko‑Bohusz, prof. Jan Bagieński, 
Zbigniew Wardzał[108, s.321-323]. Zachowany w uzdrowisku ze‑
spół urbanistyczny z okresu międzywojnia nie do końca zo‑
stał jeszcze zbadany i może być ciekawym materiałem dla 
kolejnych badaczy historii i architektury Żegiestowa‑Zdro‑
ju. Możemy mieć nadzieję, że nowe obiekty, które powstaną 
w najbliższych latach, będą wspaniałym uzupełnieniem już 
istniejącego zabytkowego zespołu urbanistycznego i będą 
cieszyć przez następne stulecia odwiedzających Żegiestów‑Zdrój 
gości kąpielowych.
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W 2016 roku jedno z najpiękniejszych uzdrowisk Mało‑
polski, Żegiestów‑Zdrój obchodzi jubileusz 170‑lecia swojego 
powstania. Tej okrągłej  rocznicy nie mogło pominąć w swojej 
działalności Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa, które zade‑
cydowało, że najlepszym sposobem uczczenia tego jubileuszu 
będzie utrwalenie historii kurortu na stronach monografii. 
Mamy nadzieję, że lektura tego opracowania nie tylko  zacie‑
kawi czytelników, lecz również  skłoni  do odwiedzania tego 
niezwykle malowniczego kurortu.

Żegiestów‑Zdrój swoje powstanie zawdzięcza odkrytym 
w 1846 roku przez Ignacego Medweckiego źródłom mine‑
ralnym nazwanym przez niego Anną i Antoniną.  Jednak, jak 
głoszą miejscowe przekazy, już w XVIII wieku dostrzeżono 
lecznicze właściwości cieszącej się szczególną sławą wody 
mineralnej Marya, którą  już wtedy rozwożono w drewnia‑
nych naczyniach po Galicji. W XIX wieku po wybudowaniu 
przez rodzinę Medweckich  łazienek, pensjonatów, drogi, 
a później po powstaniu połączenia kolejowego, uzdrowisko 
w dość krótkim czasie stało się modnym kurortem o reno‑
mie równej Krynicy. Takie były początki Żegiestowa‑Zdroju.

Po śmierci syna Ignacego, Karola Medweckiego i jego wnuka 
Juliana Krynickiego  w 1906 roku kolejnymi właścicielami Że‑
giestowa‑Zdroju byli: ks. prof. dr Michał Żyguliński i Wiktory‑
na Więckowska (początek XX w.),  a w okresie międzywojnia 
spółka kierowana przez  rodzinę Krukierków. W tym okresie 
chęć  zakupu  ziemi w Żegiestowie‑Zdroju  wyraził również Jan
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Kiepura, przegrał on jednak z lwowskimi nafciarzami prze‑
targ ogłoszony na sprzedaż działki na Łopacie Polskiej. Po 
II wojnie światowej zarząd nad uzdrowiskiem przejęło Pań‑
stwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisk i Fundusz Wczasów 
Pracowniczych. Na początku XXI wieku większość pensjo‑
natów  wybudowanych w okresie międzywojnia, które były 
własnością spółki założonej przez Jędrzeja Krukierka, wyku‑
piła od spadkobierców rodzinna spółka braci Cechini.
       Dziś, podobnie jak przed laty, kuracjuszy przyciąga do 
tej miejscowości zarówno jej urok, jak i wspaniałe warunki 
klimatyczne. Dużym walorem uzdrowiska jest jego malow‑
nicze położenie na stromych zboczach doliny Popradu, która 
akurat w tym miejscu jest głęboko wcięta, tworząc główny 
przełom tej rzeki (tzw. Łopata Polska). Zjawisko to jest jedy‑
ne — poza Pieninami — na terenie Polski. Gęste zalesienie, 
osłona przed wiatrem oraz bliskość rzeki ma wpływ na wy‑
tworzenie się w Żegiestowie‑Zdroju specyficznego mikrokli‑
matu o cechach złagodzonego klimatu podgórskiego. Do‑
datkowym atutem turystyczno‑krajobrazowym Żegiestowa 
jest niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, w dolnej partii 
zalesiona, a w górnej przechodząca w odkryte hale i łąki oraz 
malownicze skupiska skał. Walor ten został wykorzystany 
przy tworzeniu szlaków turystyki pieszej i rowerowej, który‑
mi można z Żegiestowa dojść i dojechać zarówno do Muszy‑
ny, Krynicy, Piwnicznej i  Rytra, jak również do słowackiego 
Sulina i Starej Lubowli.
       Ciekawostką, jaką napotkamy  podczas spacerów nad‑
popradzkich, są występujące przy niższym poziomie wody 
obfite ekshalacje dwutlenku węgla i żelaziste wycieki wody 
mineralnej (rude nacieki w korycie rzeki).
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Jednak główny atutem  Żegiestowa są oczywiście jego 
zdroje. Obecnie wody mineralne wydobywane są ze źródła 
Anna oraz dwóch odwiertów (Żegiestów II, Zofia II), nato‑
miast odwiert Andrzej II traktowany jest jako rezerwowy. 
Z przyczyn technicznych zaistniała konieczność zlikwido‑
wania odwiertów Andrzej i Zofia. Żegiestowskie źródła mi‑
neralne pomocne są w leczeniu chorób układu trawiennego, 
stałej niedokrwistości, stanów wyczerpania, chorób serca 
i układu moczowego. Obecnie na terenie uzdrowiska zloka‑
lizowanych jest 7 źródeł, w tym 4 odwierty. Do mniej zna‑
nych zaliczyć można źródło położone na granicy Żegiesto‑
wa z Adrzejówką oraz źródło siarczkowe, znajdujące się na 
obrzeżach uzdrowiska (obecnie w stanie zaniku).

Krótką charakterystykę żegiestowskich wód mineralnych 
zamieszczamy poniżej.

Źródło mineralne Anna. Woda mineralna ze zdroju Anna 
była pierwszym ujętym źródłem w Żegiestowie (1846 rok). Jego 
analiza chemiczna wykonana została w 1848 roku przez prof. 
K. F. Mohra. W 1867 roku po dokonaniu analiz chemicznych 
połączono ze sobą istniejące obok siebie wypływy źródeł mine‑
ralnych. Dzięki temu zabiegowi podniosła się wydajność źródła, 
a jego skład chemiczny pozostał niezmieniony. Obecnie źródło 
ujęte jest w wyłączonej z eksploatacji  pijalni, znajdującej się 
w zalesionej dolince około 350 m powyżej  Domu Zdrojowego. 
Charakterystyka źródła: samowypływ o typie szczelinowym, 
wydobywający się z ujęcia o głębokości około 1-2 m (pierwotnie 
60 cm). Jest to 0,26% szczawa wodorowęglanowo‑wapniowo
‑magnezowo‑żelazista, o zawartości wolnego dwutlenku węgla 
2837 mg/dm3, temp. 8,4 °C i odczynie pH 5,9.



118

Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów 

Woda mineralna z odwiertu Żegiestów II. Odwiert wykona‑
no w latach 1966-1972 roku jako zastępczy dla zdroju Andrzej. 
Woda wydobywana jest z głębokości 300 m za pomocą uni‑
kalnego na skalę krajową urządzenia sterująco‑kontrolnego, 
zaprojektowanego przez M. Hodurskiego, które w zależności 
od ciśnienia atmosferycznego uzupełnia ciśnienie dwutlenku 
węgla w odwiercie. Woda stosowana była w terapii pitnej i ką‑
pielowej w Łazienkach Mineralnych i Domu Zdrojowym.
Charakterystyka: 1,33% szczawa wodorowęglanowo‑magne‑
zowo‑sodowo‑żelazista, borowa, zawierająca 13,27 g/dm3 
składników stałych o ogólnej mineralizacji w granicach 13,2-
14,1 g/dm3 i temp. 11,1  °C, pH: 6,6.

Woda mineralna z odwiertu Andrzej II. Odwiert znajduje się 
w odległości 15 m od źródła Anna. Źródło odwiercono w 1978 
roku po likwidacji odwiertu Andrzej, jako rezerwowe dla Żegie‑
stowa II. Głębokość odwiertu 300 m.
Charakterystyka wody: 1,01% szczawa wodorowęglanowo‑ma‑
gnezowo‑żelazista, o odczynie pH 6,6 i temp. 7,5 °C.

Woda mineralna z odwiertu Zofia II. Pierwotny odwiert 
wykonano w 1936 roku jako jeden z pięciu, które zrobio‑
no poszukując słodkiej wody dla sanatorium Wiktor. We 
wszystkich studniach natrafiono na wodę mineralną. Za‑
sypano je pozostawiając jedynie odwiert Zofia, jako najbar‑
dziej wydajny i posiadający dużą ilość dwutlenku węgla. 
Woda wykorzystywana była do terapii pitnej i kąpielowej 
w zakładzie zabiegowym sanatorium Wiktor. W 1965 roku, 
po stwierdzeniu korozji rur i spowodowanego tym skażenia 
wody, przystąpiono do wiercenia nowego odwiertu ‑ Zofia II, 
zlokalizowanego około 200 m dalej. Po jego uruchomieniu 
w 1970 roku, zlikwidowano odwiert Zofia.
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Charakterystyka wody mineralnej: 0,59% szczawa wo‑
dorowęglanowo‑sodowo‑magnezowo‑wapniowo‑borowa, 
o temp. 9,5 °C. Wydobywana z odwiertu o głębokości 41 m. 
Woda posiada orzeźwiający szczypiący smak o odczynie pH 
6,5. Zawartość stałych składników wynosi 5,91 g/dm3. Woda 
po wydobyciu magazynowana jest w betonowym zbiorniku, 
z którego doprowadzana jest do pijalni i gabinetów zabie‑
gowych przy sanatorium Wiktor. Obiekt położony jest nad 
Popradem na tzw. Łopacie Polskiej.

Oprócz zdrojów niewątpliwą atrakcją turystyczną Żegie‑
stowa są jego zabytki. Obecnie w spisie obiektów zabytko‑
wych i w rejestrze zabytków z terenu  Żegiestowa,  znajdują  
się następujące budynki:
•	 Dom Zdrojowy, murowany, zbudowany w 1928 r., wg 

projektu A. Szyszko‑Bohusza
•	 Willa drewniana nr 39, zbudowana na początku XX wieku
•	 Dom drewniany nr 62, zbudowany na początku XX wieku
•	 Drewniany dom i zabudowania gospodarcze nr 73, zbu‑

dowane na początku XX wieku
•	 Drewniany spichlerz przy domu nr 100, zbudowany na 

przełomie XIX/XX w.
•	 Drewniana willa Halina, zbudowana w 1934 roku
•	 Drewniana willa Bagatela, zbudowana na pocz. XX wieku
•	 Drewniano‑murowana willa Beskid, zbudowana na pocz. 

XX wieku
•	 Drewniana willa Orlątko, zbudowana na pocz. XX wieku
•	 Murowana willa Żegotka, zbudowana na pocz. XX wieku
•	 Murowane Łazienki Mineralne, zbudowane w 1924 r. wg 

projektu W. Klimczaka
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•	 Murowana willa Warszawianka, zbudowana w 1929 
roku, wg projektu A. Szyszko‑Bohusza

•	 Murowany Dom Wypoczynkowy Wiktor, zbudowany 
w 1935 roku wg projektu J. Bagieńskiego i Z. Wardzała.

•	 Murowany pensjonat Światowid, zbudowany w latach 
30. XX wieku, wg projektu A. Szyszko‑Bohusza.

•	 Murowany kościół pw. świętej Kingi, zbudowany w 1908 
roku, wg projektu wykonanego na podstawie planów  
Jana Zawiejskiego przez dwóch architektów Grabow‑
skiego i Żarczewskiego. Obiekt położony jest w środ‑
kowej części uzdrowiska, na stoku wzgórza, po lewej 
stronie deptaku, zbudowany został w latach 1907-1908 
w stylu neogotyckim. Wewnątrz na szczególne zainte‑
resowanie zasługuje ołtarz główny z 1908 roku i boczny 
z 1911 roku (wykonane w stylu neogotyckim przez J. Wa‑
łaszka), jak również konfesjonał z 1932 roku (projekt T. 
Terleckiego) oraz monstrancja (projekt J. Bukowskiego). 

Kuracjuszy przebywających w uzdrowisku zachęcamy 
również do zwiedzenia dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. 
św Michała Archanioła (obecnie Kościół parafialny pw. św 
Anny), położonej w Żegiestowie Wsi.
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Cerkiew w Żegiestowie (obecnie kościół pw. św. Anny).
Fot. Konrad Rogoziński
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Kalendarium  

1391 

W miejscu dzisiejszego Żegiestowa  założona  została  na 
prawie   niemieckim wieś o nazwie Długi Łęg. 

1575

Lokacja wsi Żegiestów na tzw. „surowym korzeniu”, na 
mocy przywileju nadanego przez biskupa krakowskiego 
Franciszka Krasińskiego kmieciowi z Andrzejówki  Hawry‑
le Juraszkowi. Wieś zamieszkana przez Łemków wchodziła 
w skład tzw. „państwa muszyńskiego”, którego właścicielami 
byli od 1391 do 1772 roku biskupi krakowscy.

XVIII wiek 

Pierwsza eksploatacja żegiestowskiej wody mineralnej 
ze źródła Maryja. Woda rozwożona była po terenie Galicji 
w drewnianych naczyniach.

1846 

Zarządca zdroju muszyńskiego i łaziebnik Jakub Ignacy 
Medwecki, podczas poszukiwania rud żelaza nad Popradem, 
odkrywa w dolinie Szczawnego Potoku wypływy wody mi‑
neralnej. Ignacy Medwecki wykupuje od miejscowych chło‑
pów dwa zbocza górskie (Czerszlę i Zadzior) położone powy‑
żej źródeł w celu stworzenia prywatnego uzdrowiska.
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1847 

Profesor Karol Fryderyk Mohr z Krakowskiej Szkoły Tech‑
nicznej na zlecenie Ignacego Medweckiego dokonuje pierw‑
szej analizy chemicznej żegiestowskich wód mineralnych 
i publikuje wyniki badań w opracowaniu pt. Uwiadomienie 
o wodzie mineralnej żegiestowskiej (wydanie polskie i niemiec‑
kie). Żegiestowskie źródła mineralne (szczawy alkaliczno‑że‑
laziste) otrzymują nazwy. Pierwsze odkryte źródło — zdrój 
główny — na cześć żony Ignacego Medweckiego nazwane 
zostaje Anną, drugie wcześniej znane przez miejscową lud‑
ność nazywane jest Maryją, a trzecie, znalezione podczas 
regulacji potoku, nazwane zostaje na cześć córki Ignacego 
Medweckiego — Antoniną (źródło zostało zasypane w czasie 
robót).

1846‑48
 

Budowa prowizorycznej pijalni z kaplicą, pierwszych ła‑
zienek mineralnych,  pensjonatów (Biały, Szwajcarski) oraz 
drogi do Muszyny.

1848
 

Przyjęcie w  żegiestowskim Zakładzie Zdrojowo‑Kąpie‑
lowym pierwszych gości, głównie węgierskich  członków 
rodziny właściciela i ich znajomych.
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1849

Uruchomienie masowej eksploatacji wody mineralnej 
Anna, reklamowanej jako najsilniejsza szczawa żelazista 
w Europie. Woda wlewana była we flaszki nazywane bar‑
diówkami, produkowane w hucie szkła w Lipniku (Słowa‑
cja) i rozprowadzana do wszystkich większych miast Galicji 
i Królestwa Polskiego. Składy hurtowe znajdowały się w kra‑
kowskim sklepie kolonialnym Edwarda Kluga i w dwóch 
warszawskich aptekach Hetlrichta i Sokołowskiego.

1856 

Wykonanie badań balneologicznych zdrojów żegiestow‑
skich przez dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego w Krakowie: profesora dr. Józefa Dietla i dr. Fryderyka 
Karola Skobla oraz opublikowanie ich wyników w licznych 
opracowaniach popularno‑naukowych.

1860

Na wniosek Komisji Balneologicznej Ignacy Medwecki 

angażuje pierwszego lekarza zakładowego dra F. Z. Gogoje‑

wicza, który wprowadza nowe metody lecznicze, tzn. kąpie‑

le borowinowe i odżywianie przetworami mlecznymi (mle‑

kiem krowim i kozim, kumysem, kefirem, żętycą).
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1862 

Wykupienie przez braci Ignacego i Alojzego Medweckich 

od 24 miejscowych chłopów kolejnych gruntów pod rozbu‑

dowę uzdrowiska.

1866 

Ignacy Medwecki w związku z chorobą przekazuje kie‑

rownictwo nad Zakładem Zdrojowym, liczącym 6 domów 

i restaurację, synowi Karolowi Medweckiemu, a kierowanie 

restauracją powierza żonie Alojzego Medweckiego  — Marii.

1868 

Przeżywszy 80 lat umiera Ignacy Medwecki. Właściciela‑

mi Żegiestowa są w połowie brat Ignacego — Alojzy i żona 

oraz syn Ignacego — Karol. Na zlecenie Karola Medweckie‑

go, pracownik naukowy UJ — dr Adolf Aleksandrowicz — 

dokonuje analizy leczniczych właściwości wód mineralnych. 

W ogłoszonych wynikach badań dr Aleksandrowicz określa 

zdrój Anna jako najsilniejszą szczawę żelazista w Europie  

i zaleca połączenie źródeł Anna i Maryja w jedno oraz obudo‑

wanie go granitowymi blokami. Dzięki tym zabiegom skład 

chemiczny nie ulega zmianie, a wydajność wzrasta trzykrot‑

nie.
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1869 

Opracowanie przez dra Karola Olszewskiego z UJ specjal‑
nie dla potrzeb Żegiestowa  nowego sposobu butelkowania 
tzw. „igiełkowego”, dzięki czemu wzrasta wywóz wody mi‑
neralnej do około 100 tysięcy butelek w skali roku.

1872

Po śmierci matki (Anny) i ciotki (Marii), Karol Medwecki 
przejmuje całkowity zarząd nad uzdrowiskiem Żegiestów. 

1873

Goście kąpielowi chcąc wspomóc właściciela w jego dzia‑
łaniach na rzecz rozwoju uzdrowiska   zakładają  Towarzy‑
stwo Miłośników Żegiestowa.

1875 

28 lutego utworzony zostaje w Żegiestowie pierwszy 
okręg górniczy dla źródła Anna, którego granice określone 
zostają przez C.K. Starostwo Górnicze w Krakowie jako koło 
o promieniu 500 sążni (około 890 metrów) wokoło źródła.
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1876‑88
 

Okres największej prosperity Żegiestowa. Dzięki nowo 
wybudowanym pensjonatom (Alojzówka, Karolówka, Nad 
Wodospadem, Dom na Koleją, Dom nad Potokiem, Nowy Dom 
‑ Popielata, Hotel z piekarnią i apteką, Żegotka i inne)  potraja 
się liczba kuracjuszy. Liczba pokoi wzrasta do 300, a Żegie‑
stów może jednorazowo przyjąć 700 osób. Uzdrowisko od‑
wiedzają zarówno naukowcy: dr Ściborowski i B. Lutostański 
– balneolog, prof. M. Sokołowski – historyk sztuki, architekt 
T. Talowski, jak i artyści,  w tym: malarz P. Stachiewicz,  ak‑
tor J. Rychter, literat J. I. Kraszewski, poeta A. E. Odyniec, jak 
i politycy, na przykład F. Smolka — prezydent parlamentu 
austriackiego i przedstawiciel Urzędu Górniczego w Wied‑
niu Karol Paul.

1876 

Otwarcie linii kolejowej Tarnów ‑ Muszyna. Żegiestów 
jako pierwsze uzdrowisko w Galicji otrzymuje połączenie 
kolejowe. Wybudowany zostaje drewniany budynek stacji 
(1879 rok), który z niewielkimi zmianami zachował się do 
dziś.

1899
 

Inżynier Julian Krynicki decyduje się na sprzedaż  uzdro‑
wiska, kończąc 60‑letnią działalność rodziny Medweckich 
w Żegiestowie‑Zdroju.
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1877‑87 

Karol Medwecki rozpoczyna rozbudowę infrastruktury 

uzdrowiskowej. Powstają kolejno: Dom Zdrojowy z pijalnią 

wód i słynną marmurową mozaiką na podłodze (1877 r.), 

Nowe Łazienki z nowatorskim systemem ogrzewania wanien 

tzw. systemem Schwartza (podwójne dna wanien ogrzewane 

parą wodną — 1886 r.), zabudowa kąpielowa nad Popradem. 

Dodatkowym walorem uzdrowiska są znajdujące się w całym  

kurorcie różane klomby, kręgielnia oraz oświetlone lampami 

gazowymi ścieżki i aleje spacerowe w parku zdrojowym.

1878 

Otwarcie apteki zdrojowej, która prowadzi zarówno 

sprzedaż leków jak i różne rodzaje wód mineralnych. Kolej‑

nymi żegiestowskimi aptekarzami byli: E. Padewski (1878), 

P. Wąsowicz (1880), A. Lublin (od 1884 roku). 

1884

Popularność zyskują   kąpiele borowinowe i  rzeczne  

w Popradzie. Sprzedaż biletów na zagospodarowane pla‑

że z kabinami i pomostami wzrasta z 2000 w roku 1874 do 

5160 w 1884 roku. 
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1888

Po krótkotrwałym pobycie w szpitalu psychiatrycznym 
w dniu 4 sierpnia umiera Karol Medwecki, nie pozostawiając 
potomstwa. Kuratorem masy spadkowej na wniosek Sądu 
Powiatowego w Krynicy zostaje krewny Medweckich  Fran‑
ciszek Gedel ze Starego Sącza. Majątek zostaje podzielony 
pomiędzy siostrę Karola, Antoninę Krynicką, a dzieci drugiej 
siostry — Ernestyny.

1892
 

Antonina Krynicka wykupuje od siostrzeńców cały ma‑
jątek i wspólnie z synem prowadzi żegiestowski  Zakład 
Zdrojowo‑Kąpielowy.

1896 

Po śmierci Antoniny Krynickiej właścicielem zakładu 
zdrojowego zostaje jej syn, inż. Julian Krynicki, absolwent 
Politechniki Lwowskiej.

1893 

Pożar niszczy dwa budynki, w których przechowywano 
po letnim  sezonie kąpielowym całe wyposażenie uzdrowi‑
skowe.
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1894‑1898 

Inż. Julian Krynicki w celu obniżenia kosztów rozbudowy 
uzdrowiska buduje w Żegiestowie Wsi, tartak i prowizorycz‑
ną cegielnię. W kolejnych latach odbudowuje zniszczone po‑
żarem budynki, stawia dom administracyjny i buduje beto‑
nowy zbiornik na magazynowanie wody mineralnej. Liczba 
odwiedzających w tym czasie gości kąpielowych sięga 1000 
osób rocznie.

1898 

Na zlecenie inż. Juliana Krynickiego wykonane zostają 
przez prof.  K. Trochanowskiego analizy miejscowych wód 
i borowin. W tym czasie powstaje również szereg prac na‑
ukowych o Żegiestowie autorstwa między innymi dra L. Kor‑
czyńskiego, dra T. Piotrowskiego i dra Ziarki. 

1899 
 
Pożarowi ulegają dwa najlepiej wyposażone pensjonaty: 

Żegotka i Karolówka. Zniszczeniu ulegają   również łazienki 
minerale zalane przez wodę z pękniętego betonowego zbior‑
nika. Zdarzenia te powodują zastój w działalności uzdrowi‑
skowej i spadek frekwencji do 500 osób rocznie.
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1906
 

Żegiestowski Zakład Zdrojowo‑Kąpielowy odkupuje 
od inż. Juliana Krynickiego spółka, w skład której wchodzą 
ks. prof. dr Michał Żyguliński i Wiktoryna Więckowska. 
W imieniu spółki zarząd nad uzdrowiskiem obejmuje Stani‑
sław Więckowski — mąż Wiktoryny.

1907‑08 

Budowa zdrojowego kościółka rzymskokatolickiego pw. 
świętej Kingi, według projektu wykonanego na podstawie 
planów  Jana Zawiejskiego przez dwóch architektów Gra‑
bowskiego i Żarczewskiego.  Nadzór na budową powierzono  
Michałowi Morawickiemu.

1909 

W stulecie urodzin Juliana Słowackiego w Żegiestowie
‑Zdroju odsłonięta zostaje tablica pamiątkowa poświęcona 
polskiemu wieszczowi.

1911 

Nowo powstała spółka przystępuje do rekonstrukcji spa‑
lonych obiektów i budowy nowych. Uruchomione zostają 
wodociągi i mała elektrownia zapewniająca oświetlenie do‑
mów i alei spacerowych. 
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1911

Wybudowane zostały również nowe Łazienki Popradowe. 
Ogółem w 1911 roku Żegiestów‑Zdrój dysponuje 11 willami 
(jedno i dwupiętrowymi), o łącznej ilości 230 pokoi.

1912‑14 

W celu przyciągnięcia kuracjuszy spółka wprowadza po‑
sezonową obniżkę cen i nowe metody lecznicze (masaże, za‑
biegi elektryczne, gorące irygacje, leczenie żętycą i poziom‑
kami). Dzięki tak urozmaiconej ofercie w roku 1914 liczba 
kuracjuszy wzrasta do około 1500 osób w ciągu roku. Goście 
Żegiestowa‑Zdroju to głównie mieszkańcy Galicji (90%) — 
z tego najwięcej z Krakowa (20%). Zanotowano też kuracju‑
szy z Warszawy oraz innych miast Królestwa Kongresowego, 
a także Rosji i Węgier.

1912 

Umiera jeden z właścicieli spółki ks. prof. dr Michał Ży‑
guliński,  a majątek po nim dziedziczą  małoletni krewni, Je‑
rzy i Stanisław Wawryczkowie. 

1914‑18 

W trakcie trwania I wojny światowej pożary niszczą dwie 
wille Popielatą i Nad Potokiem  oraz doprowadzają  do dewasta‑
cji urządzeń leczniczych i pomieszczeń mieszkalnych.
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1919 

Kolejnym właścicielem uzdrowiska zostaje spółka kiero‑
wana przez potentata naftowego i polityka Jędrzeja Krukier‑
ka, który zatrudnia nowego lekarza zdrojowego, Seweryna 
Mściwujewskiego, będącego jednocześnie lekarzem w Mu‑
szynie.

1923 

Dzięki staraniom zarządu spółki oraz stworzeniu statu‑
tu i planu zagospodarowania,  na mocy ustawy o aktywizacji 
uzdrowisk z dnia  23 marca 1922 roku — Rząd RP przyznał 
Żegiestowowi‑Zdrojowi  status uzdrowiska o charakterze 
użyteczności publicznej.

1924 

Po raz drugi dla Żegiestowa‑Zdroju  określony zosta‑
je przez ministra spraw wewnętrznych (rozporządzeniem 
z dnia 5 czerwca) ochronny okręg górniczy, ustalony na pod‑
stawie projektu J. Nowaka z 1923 roku.

1924‑29 

Dzięki otrzymaniu preferencyjnych dotacji i kredytów 
państwowych podjęta zostaje na szeroką skalę rozbudowa 
uzdrowiska w stylu modernistycznym. Powstają Nowe Ła‑
zienki Mineralne (1924 r.), elektrownia oraz częściowo zostaje 
skanalizowane uzdrowisko. Rozwój uzdrowiska wpływa na 
nasilenie się przyjazdów kuracjuszy.
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1926 

W trakcie poszukiwania źródeł dla łazienek mineralnych 
odwiercone zostaje przez Jędrzeja Krukierka (współwłaści‑
ciela kopalń ropy naftowej z okolic Krosna i burmistrza tego 
miasta) źródło Andrzej. Odwiert miał 282 m głębokości i był 
eksploatowany do 1972 roku.

1929 

Otwarty zostaje największy obiekt Żegiestowa‑Zdroju 
Dom Zdrojowy, zbudowany wg projektu Adolfa Szyszko
‑Bohusza. Budynek, oprócz funkcji uzdrowiskowych, speł‑
niał również rolę ośrodka kulturalnego, odwiedzanego przez 
wszystkich żegiestowskich gości.

1930 

Na wniosek Jędrzeja Krukierka, prezesa zarządu spółki, 
na stanowisko dyrektora Komisji Zdrojowej mianowany zo‑
staje jego syn inż. Kazimierz Krukierek.

1931

Wśród elit wzrasta popularność  uzdrowiska, co powodu‑
je trzykrotne zwiększenie  liczy odwiedzających gości, któ‑
rych w 1923 roku było  921, a w 1931 -  3 268 osób. 
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1935

Powstało Towarzystwo Przyjaciół Doliny Popradu z siedzibą 
w Żegiestowie‑Zdroju, które decyzją wojewody krakowskie‑
go z 15 czerwca zostało zapisane pod numerem 166 do reje‑
stru Stowarzyszeń i Związków krakowskiego Urzędu Woje‑
wódzkiego

1936

Małopolska Spółdzielnia Urzędników Naftowych wygry‑
wa przetarg na zakup parceli na Łopacie Polskiej z Janem 
Kiepurą i buduje nowoczesny hotel‑pensjonat Wiktor z peł‑
nym zapleczem rekreacyjno‑uzdrowiskowym (korty teniso‑
we, boisko sportowe, łazienki mineralne, stacja benzynowa). 
Podczas poszukiwań słodkiej wody dla Wiktora odwiercone 
zostaje źródło Zofia, którego wody wykorzystane zostają 
w zakładzie zdrojowym w terapii pitnej i kąpielowej.

1927‑38 

Opracowanie w 1932 roku nowoczesnego planu zago‑
spodarowania Żegiestowa‑Zdroju przyczynia się do szyb‑
kiego rozwoju uzdrowiska i budowy licznych hoteli oraz 
pensjonatów prywatnych (Elżka, Irena, Księżówka, Malutka, 
Nad Popradem, Orlątko, Polonia, Rydz, Światowid, War‑
szawianka, Zosia, Zosieńka i inne). Największa frekwen‑
cja notowana jest w sezonie letnim, a gośćmi są głównie  
mieszkańcy Warszawy (50%), Krakowa (15%), województw 
poznańskiego i śląskiego (10%).
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1938 

Przekazanie Polsce przez Czechosłowację 250 hektarów 
na tzw. Łopacie Słowackiej. W celu bezkonfliktowego wyko‑
nania tego aktu sprowadzono do Żegiestowa pociąg pancer‑
ny.

1939

1 września Wojsko Polskie wysadza w powietrze tunel ko‑
lejowy i wycofuje się z Żegiestowa (5 września). Po opuszcze‑
niu uzdrowiska przez oddziały polskie dochodzi do aktów 
kradzieży w pensjonatach na Łopacie Polskiej dokonanych 
przez ludność słowacką.

1939‑42 

W Żegiestowie rozpoczynają działalność siatki przerzuto‑
we, na czele których stali: Stanisław Janik, Władysław i Ma‑
ria Krukierek, Paulina i Grzegorz Bieleccy. Osoby uciekające 
za granicę przechowywane były głównie w willach Orlątko, 
Żorlina i Rydz na Łopacie Polskiej. Kilku członków siatki zo‑
staje aresztowanych przez Niemców i wysłanych do obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz.
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1939‑45 

Dom Zdrojowy, hotele i pensjonaty  przejmują okupanci. 
W  hotelu  Wiktor  zorganizowany  zostaje niemiecki szpital
wojskowy, a po przemianowaniu go na Dom Göringa organi‑
zowane są tam szkolenia hitlerowskich oficerów i  dygnita‑
rzy partyjnych. W Domu Zdrojowym najpierw przebywa mło‑
dzież z Hitlerjugend, a później w latach  1944-45 znajduje się 
tam  szkoła policyjna.

 
1944‑45 

Wojsko niemieckie wywozi całe wyposażenie leczniczo 
‑zabiegowe, a ludność z okolicznych miejscowości słowac‑
kich i polskich rabuje z Żegiestowa‑Zdroju wszystkie mające 
jakąkolwiek wartość przedmioty. 

1945 

Wycofujące się wojska niemieckie wysadzają tunel kole‑
jowy, co powoduje roczną blokadę komunikacji kolejowej.

Przedwojenna spółka po oszacowaniu zniszczeń próbu‑
je uzyskać odszkodowanie za straty wojenne i stara się uru‑
chomić uzdrowisko, jednak  brak funduszy niweczy te plany 
i zmusza inż. Kazimierza Krukierka do wyjazdu. 

W celu powstrzymania grabieży mieszkańcy uzdrowiska two‑
rzą straż obywatelską, której siedziba mieściła się w willi  Sanato.
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1945‑50 

Z terenów Żegiestowa wysiedlona zostaje ludność łem‑
kowska, a na jej miejsce osadzona zostaje ludność  z innych 
rejonów Małopolski.

1947 

Żegiestowski Zakład Zdrojowo‑Kąpielowy ulega upań‑
stwowieniu, w następstwie podjęcia  uchwały przez  Radę 
Ministrów o przejęciu działalności uzdrowiskowej przez 
państwo.

1945‑1947 

W hotelu Wiktor zorganizowany zostaje prowizoryczny   
Dom Dziecka.

1947‑1949 

Spółka z okresu międzywojnia rozpoczyna starania o od‑
zyskanie majątku, które kończy się odrzuceniem roszczeń 
przez warszawską Prokuraturę Generalną. 
 

1949

W Żegiestowie zorganizowane są pierwsze po wojnie ko‑
lonie letnie i obozy harcerskie  dla około 1000 dzieci.
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1950  

Władze państwowe dokonują oficjalnego otwarcia uzdro‑
wiska Żegiestów. Odnotowany zostaje przyjazd pierwszych 
kuracjuszy i wczasowiczów, skierowanych przez Fundusz 
Wczasów Pracowniczych i zakłady pracy.

1953 

Na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z 26 lutego 
utworzone zostaje  przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą 
„Uzdrowisko Żegiestów”.

1957 

W wyniku tzw. eksperymentu sądeckiego, w uzdrowisku 
swoje ośrodki wypoczynkowe otwierają zakłady pracy, insty‑
tucje państwowe i uczelnie.

1958 ‑1959 

Z wypoczynku w Żegiestowie‑Zdroju  korzysta 7820 osób. 

W  1957 roku Gmina Rada Narodowa w Muszynie podej‑
muje uchwałę o wyłączeniu  noclegowej bazy uzdrowiskowej 
z organizacji obozów i kolonii.
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1959‑1960 

Profesor Julian Aleksandrowicz wprowadza w Żegiestowie
‑Zdroju  nowy profil leczniczy, skierowany na leczenie chorób 
sercowo‑naczyniowych, wyczerpania psychosomatycznego 
oraz nerwic.

1963 

Na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 
1962 roku, od dnia 1 lipca połączone zostają PP „Uzdrowisko 
Krynica” i PP „Uzdrowisko Żegiestów” w jedno Przedsiębior‑
stwo Państwowe „Uzdrowisko Krynica‑Żegiestów”.

1965 

Na skutek korozji rur i spowodowanego tym skażeniem 
wody, likwidacji ulega odwiert Zofia.

1966‑70 

Następuje wzrost bazy uspołecznionej — głównie za‑
kładowych ośrodków wypoczynkowych (około 75% ogółu 
miejsc).
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1969 

Utworzenie obszaru górniczego „Żegiestów Zdrój” dla PP 
„Uzdrowisko Krynica–Żegiestów” decyzją Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 5 maja.

1970 

Uruchomiony zostaje odwiert Zofia II, który przejmuje 
funkcję zlikwidowanego odwiertu Zofia.

1972  

Z powodu korozji rur likwidacji ulega odwiert Andrzej. 
Wykonany zostaje odwiert Żegiestów II, który przejmuje jego 
funkcje. Następuje modernizacja pijalni wód mineralnych 
Anna i Żegiestów II. Oprócz niej Żegiestów‑Zdrój dysponuje 
w tym czasie dwoma innymi pijalniami (w Domu Zdrojowym 
i sanatorium Wiktor), z których korzysta około 1500 osób 
dziennie.

1975 

W Żegiestowie w obiektach uspołecznionych przebywa 
około 15 tysięcy osób rocznie.
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1977

Na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 8 listopada PP „Uzdrowisko Krynica‑Żegiestów” przekształ‑
cone zostaje w PP „Zespół Uzdrowisk Krynicko‑Popradzkich” 
z siedzibą w Krynicy Zdroju, które swoim działaniem obejmu‑
je: Krynicę, Żegiestów i Piwniczną.

1977‑80 

Wykonanie zastępczego odwiertu Andrzej II, który do tej 
pory nie jest eksploatowany.

1982 

28 lipca zatwierdzony zostaje przez MZiOS  nowy  sta‑
tut przedsiębiorstwa państwowego „Zespół Uzdrowisk 
Krynicko‑Popradzkich”.

1990 

28 czerwca złożone zostaje przez część spadkobierców 
udziałowców z okresu międzywojnia do Pełnomocnika do 
Spraw Reprywatyzacji zastrzeżenie w sprawie nieformalne‑
go przejęcia przez państwo majątku spółki.
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1993 

W Żegiestowie powstaje stowarzyszenie pn. Towarzy‑
stwo Przyjaciół Żegiestowa.

2001 

Na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgod‑
nie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku  oraz przepisami 
ustawy z dnia 30 sierpnia  1996 roku o komercjalizacji i pry‑
watyzacji  przedsiębiorstwo państwowe „Zespół Uzdrowisk 
Krynicko‑Popradzkich” przekształcone zostaje w jednooso‑
bową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „Uzdrowisko Kry‑
nica‑Żegiestów S.A.”

2003
 

Zamknięta zostaje pijalnia  wody mineralnej Anna i  Dom 
Zdrojowy.

2005 

17 marca minister zdrowia wydaje decyzję unieważnia‑
jącą akt przejęcia majątku Spółki z okresu międzywojnia  
przez  Skarb Państwa.
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2009 
 

Fundusz Wczasów Pracowniczych sprzedaje  Sanatorium 
Wiktor firmie Cechini. W budynku po generalnym remoncie 
kontynuuje się  działalność leczniczą. 

2011

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna przystępuje 
do generalnego remontu deptaku i alejek spacerowych 
powyżej Domu Zdrojowego.  

2012 

Rozpoczęcie prac remontowych w obiektach sanato‑
ryjnych i wypoczynkowych: Zamek, Sanato, Elżka, Warsza‑
wianka, Biały Orzeł, Prometeusz, Światowid.

2013
Zakończono remont  pensjonatu Irena na Łopacie Pol‑

skiej, po 25 latach przerwy budynek ponownie przyjmuje 
gości.

2013‑2015

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa od 2013 
roku organizowany jest pod koniec sierpnia Festiwal Piosen‑
ki Turystycznej „Babie Lato” w Żegiestowie‑Zdroju.
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2015

Spadkobiercy udziałowców  spółki z okresu międzywoj‑
nia odzyskują majątek  i odsprzedają go  rodzinnej spółce 
braci Stanisława i Józefa  Cechini. Po przejęciu Domu Zdro‑
jowego nowi właściciele przestępują do prac remontowych. 

2014
Z inicjatywy przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół 

Żegiestowa Krzysztofa Płowca, powstaje grupa folklory‑
styczna, nad którą opiekę przejmuje nowe stowarzyszenie 
pn. Zespół Regionalny „Żegiestowska Bukowina”. Prezesem 
stowarzyszenia zostaje  Iwona Lis, a kierownikiem artystycz‑
nym Janusz Lis.

2015 

26 września otwarta zostaje kładka pieszo‑rowerowa  na 
rzece Poprad łącząca polski  Żegiestów  i słowacki Sulin. 
Uroczystego przecięcia wstęgi  dokonali wicemarszałek Wo‑
jewództwa Małopolskiego Leszek Zegzda, wicemarszałek 
Kraju Preszowskiego Republiki Słowackiej Stefan Bielak, 
burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Jan Golba i staro‑
sta Sulina Stefan Romanak.

2016 
30 czerwca Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszy‑

na, Uchwałą Nr XXIII. 243. 2016 zatwierdziła Plan Rozwoju 
Uzdrowiska Żegiestów. 
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