
Dzisiejszy herb Nałęczowa to połączenie znaków rodowych – 
Pilawa (jakim szczyciła się żona starosty, kasztelanka lwowska – 
Marianna z Potockich) po lewej stronie na niebieskim tle oraz 
po prawej stronie na czerwonym tle – Nałęcz (herb rodu 
Małachowskich).

W 1817 r. aptekarz koronny Jan Józef Celiński przeprowadził 
pierwszą analizę chemiczną wód nałęczowskich, potwierdzając 
ich walory lecznicze.

Okres powstań narodowych to czasy upadku kurortu. Uzdrowi-
sko odrodziło się po koniec wieku XIX, kiedy dawne dobra 
Małachowskich przejęli w dzierżawę lekarze Sybiracy: Fortunat 
Nowicki, Konrad Chmielewski i Wacław Lasocki, a właścicielem 
Nałęczowa był Michał Górski, współtwórca koncepcji „miasta – 
ogrodu”.

Bywali tu, wypoczywali i tworzyli wielcy artyści, politycy, pisarze, 
naukowcy, architekci m.in.: I.J. Paderewski, M.E. Andriolli, 
minister J. Beck, H. Sienkiewicz, B. Prus, S. Żeromski, Wł. Tatar-
kiewicz, St. Witkiewicz.

W 1953 r. powołano do życia Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Uzdrowisko Nałęczów”. W 1999 r. przekształcone w jedno-
osobową spółkę Skarbu Państwa. W 2001 r. Uzdrowisko 
sprywatyzowano.

NAŁĘCZÓW
– z kart historii

Nazwa Nałęczów pochodzi od herbu Stanisława Małachow-
skiego, starosty wąwolnickiego, który w 1751 r. kupił dobra 
Bochotnickie.
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Egzemplarz bezpłatny

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu 
ze środków Powiatu Puławskiego

w ramach realizacji zadania „Nałęczowski Szlak Literacki”

Czekają na nich liczne zamki i pałace np. Zespół Pałacowo-Parkowy książąt Czartoryskich w Puławach. 
Ekspozycje muzealne: Muzeum Regionalne w Pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach oraz Muzeum 
Kowalstwa w Wojciechowie. Drewniana architektura Nałęczowa np. Willa Podgórze oraz Chata 
Żeromskiego. Obiekty sakralne m.in. Domek Loretański w Gołębiu czy Sanktuarium Matki Boskiej 
Kębelskiej w Wąwolnicy. 
Organizujemy wycieczki z przewodnikiem – zapraszamy grupy oraz turystów indywidualnych.

Kraina Lessowych Wąwozów – Polska Marka Turystyczna – położona  
w zachodniej części województwa lubelskiego. Nazwa nawiązuje do 
największego w Europie skupiska wąwozów lessowych. Doskonałe 
miejsce dla turystów zainteresowanych kulturą.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” 
ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, tel. 81 50 16 101, info@kraina.org.pl, www.kraina.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów
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Muzeum Bolesława Prusa, ul. Poniatowskiego 39, 24-150 Nałęczów, 
tel. 81 50 14 552  
Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 24-150 Nałęczów, 
tel. 81 50 14 780 
Nałęczowski Ośrodek Kultury, al. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, 
tel. 81 50 14 069
Urząd Miejski, al. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 50 14 500
Retro meleks – wycieczki po Nałęczowie, tel. 721 948 772
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Szkoła w Wąwozach – Starówka ( Chmielewskiego 4) 
– stylowy gmach wzniesiony w 1911 r. wg proj. Jana Koszczyc-Witkie-
wicza przez Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, na czele 
którego stał dr Karol Benni. Od 1929 r. funkcjonowała tu Państwowa 
Szkoła Spółdzielczości Rolniczej, założona przez Zygmunta Chmielew-
skiego, szwagra S. Żeromskiego. Uczył w niej m.in. absolwent szkoły, 
poeta Jerzy Pleśniarowicz. Przed II wojną działał tu Uniwersytet Nie-
dzielny, a w czasie okupacji organizowano tajne nauczanie i wieczor-
nice. Na początku lat 60. XX w. na wieczorach poetyckich bywał m. in. 
Julian Przyboś i Miron Białoszewski. W latach 1968-2000 obiekt był 
siedzibą jedynego w Polsce Muzeum Ruchu Spółdzielczego. Obecnie mieści się tu pensjonat i restauracja.

ul. 

Biały Dworek ( Lipowa 31) 
– zbudowany przez Władysława Bończę Truszkowskiego, powstań-
ca styczniowego, zesłańca na Sybir. Na początku XX w. jego córki, 
Jadwiga i Helena, prowadziły w willi konspiracyjne nauczanie. Z jed-
ną z sióstr, Jadwigą, Oktawia Rodkiewiczowa próbowała wyswatać 
Stefana Żeromskiego. Starania te nie odniosły skutku, ponieważ 
Żeromski zakochał się w swatce. Rozterki sercowe i literacki portret 
skromnej panienki Jadwini odnajdziemy na kartach jego Dzienni-
ków. Z panną Truszkowską chciał żenić się Konrad Chmielewski jr, 
jednak do małżeństwa nie doszło. Panny Truszkowskie od 1 września 
1915 roku prowadziły w tu prywatną, czteroklasową szkołę elementarną, słynącą z wysokiego poziomu 
nauczania. Własność prywatna. 

Al. 

Hotel Centralny (ob. siedziba Urzędu Miasta, Lipowa 3) 
– wybudowany przez Michała Górskiego, dzierżawiony przez Feliksa 
Zagajewskiego. W grudniu 1905 r. zainaugurował tu działalność 
Uniwersytet Ludowy, założony z inicjatywy Stefana Żeromskiego, pod 
patronatem Towarzystwa Oświatowego „Światło”. Wykłady z wielu 
dziedzin cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców Nałę-
czowa i okolic. Prelegentami byli m.in. Stefania Sempołowska, 
Faustyna Morzycka, Gustaw Daniłowski, Stanisław Wojciechowski 
(późniejszy prezydent RP) oraz lekarze – Mieczysław Biernacki, 
Witold Chodźko, Przemysław Rudzki i in. Atmosferę wykładów w miej-
scowości Posucha (literacki Nałęczów) odtworzył S. Żeromski w powieści Nawracanie Judasza oraz w szki-
cu literackim Snobizm i postęp. 

Al. 

Willa Różana (Al. Lipowa 6) 
– była własnością Adama i Walentyny Nagórskich, rodziny znanej      
z działalności społecznej, oświatowej i patriotycznej. W. Nagórska 
była animatorką teatru amatorskiego, który wystawiał Harde dusze wg 
E. Orzeszkowej, Wesele S. Wyspiańskiego, Fircyk w zalotach F. Za-
błockiego. W sztuce H. Sienkiewicza Czyja wina w roli Leona wystąpił 
S. Żeromski. W domu p.p. Nagórskich odbywały wieczory literackie    
i wieczornice. Bywali tu m.in. B. Prus, S. Żeromski, G. Daniłowski, 
M.E. Andriolli, Z. Nałkowska, W. Tatarkiewicz. Z inicjatywy W. Nagór-
skiej w 1924 r., na pałacu Małachowskich wmurowano tablicę poświę-
coną B. Prusowi. Henryk Siemiradzki uwiecznił jej wizerunek w postaci jednej z muz w scenie 
alegorycznej, na kurtynie Teatru Słowackiego w Krakowie. Obecnie mieści się tu pensjonat i kawiarnia.

Nałęczowski Ośrodek Kultury ( Lipowa 6) 
– działający od 1960 r., gościł wielu artystów i pisarzy. W przeszłości 
bywali tu: W. Broniewski, R. Dobrowolski, J. Andrzejewski, M. Bech-
czyc-Rudnicka, M. Świetlicki, T. Budzyński i in. J. Zelnik recytował 
poezję kard. Karola Wojtyły. Od kilku lat prowadzona jest Galeria im. 
M.E. Andriollego. Odbywają się wernisaże, koncerty i festiwale 
wokal-ne. Spotkania z czytelnikami kontynuuje Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej. Patronka jest autorką 
licznych publikacji popularno-naukowych, książek z dziedziny historii, 
geografii oraz kilku powieści m.in. Powrotne fale. W bibliotece 
odbywają się cykliczne „Spotkania z literaturą współczesną”. Gościli tu m.in. K. Niepomucka, J. Siedlecka, 
Z. Masternak, J. Pałkiewicz. Na placu NOK-u znajduje się kamień upamiętniający E. Szelburg-Zarembinę. 

Al. 

Willa Gioia (ul. 1 Maja 21) 
– zbudowana w 1927 r. przez mec. Wacława Salkowskiego, teścia 
Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych II RP. Jest kopią willi 
„Madonna” w Rzymie. J. Beck spędzał tu ostatnie lato przed wybu-
chem II wojny. Jadwiga Beckowa była pisarką i dziennikarką. Swoje 
wspomnienia zebrała w książce Kiedy byłam Ekscelencją. Pisywała 
do Wiadomości literackich. Opracowała i wydała pamiętniki swego 
męża. Gośćmi Becków byli głównie politycy. Po wojnie willę przejął 
Fundusz Wczasów Pracowniczych. Gościło tu wielu literatów, arty-
stów i uczonych, m.in. Leon Kruczkowski, Jan Huszcza, Helena Platta, 
Jan Nagrabieniecki, Maria Bechczyc-Rudnicka, Maria Józefacka. W pobliżu willi znajdował się dom 
rodzinny E. Szelburg-Zarembiny, ale został rozebrany. Właściciel zachował obrys domu w postaci 
roślinnego gazonu. Własność prywatna.

Góra Jabłuszko (ul. Prusa 24) 
– wcześniej zwana Górą Krzyżową. Była ulubionym celem spacerów 
autora Placówki. Pisarz przeważnie pojawiał się o zachodzie słońca, 
by podziwiać grę kolorów nad doliną rzeki Bystrej. Przychodził tu tak 
często, że wzgórze jest do dziś określane Górą Prusa. Zachwyt nad 
„niepospolicie pięknymi krajobrazami” wyrażał w Kronikach Tygod-
niowych. Podczas sezonu kuracyjnego spacerowali tu także inni 
bywalcy zakładu leczniczego, m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna, Adam 
Nagórski, Władysław Tatarkiewicz. Na szczycie wzgórza znajduje się 
kapliczka, postawiona przez weterana powstania styczniowego i sybi-
raka Mateusza Korwin-Wójcickiego, jako wotum za szczęśliwy powrót z zesłania po 15 latach. Kapliczkę 
uwieczniła w Miasteczku Aniołów Ewa Szelburg-Zarembina. 

Szkoła Ziemianek ob. Archidiecezjalny Dom Reko-
lekcyjny (ul. Prusa 28) 
– w latach 1912-1936 r. funkcjonowała tu Żeńska Szkoła Gospodar-
stwa Wiejskiego pod Zarządem Stowarzyszenia Ziemianek, kiero-
wanym przez Marię Kleniewską, właścicielkę pobliskich Kluczkowic. 
Dziewczęta uczyły się prac przydatnych w życiu codziennym, reda-
gowały gazetkę Promyk i prowadziły teatr amatorski. Wystawiały 
m.in. Zemstę A. Fredry. W 1946 r. biskup lubelski, Stefan Wyszyński, 
powierzył obiekt opiece Sióstr Urszulanek Serca Pana Jezusa 
Konającego /Urszulanki szare/ i tak powstał pensjonat i dom rekolekcyj-
ny. W latach 60. XX w. był on ulubionym miejscem wypoczynku Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki, sekretar-
ki marszałka Józefa Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych w latach 1926-1935. 

Willa pod Matką Boską (Al. Lipowa 16) 
– należy do grupy willi w stylu włoskim, wzniesiona ok. 1896 r. dla 
Edmunda Raciborskiego, miłośnika twórczości B. Prusa. Pisarz spę-
dził tu kilka sezonów, o czym informuje pamiątkowa tablica. W głębi 
ogrodu (dziś poza posesją) mieścił się domek letniskowy, zbudowany 
dla wygody pisarza i jego rodziny. To miejsce upodobało sobie wielu 
pisarzy i artystów m.in. E. Szelburg-Zarembina, M. Kuncewiczowa, 
tutaj odbywały się spotkania autorskie i wernisaże. Bywał Tadeusz 
Staich, poeta, animator kultury podhalańskiej. W księdze pamiątko-
wej znajdziemy autografy Czesława Miłosza, Williama Whartona, 
Ryszarda Kapuścińskiego. Obecnie w willi funkcjonuje pensjonat i Kawiarnia Ewelina. Częstym gościem 
jest prof. Maria Szyszkowska i jej mąż Jan Stępień, poeta i rysownik. 

Pałac Małachowskich

Oficyna pałacowa

Dwór Górskich

Park Zdrojowy

Zakład Hydropatii

Stare Łazienki

 (Al. Małachowskiego 3) 
– zbudowany w II poł. XVIII przez Stanisława Małachowskiego, wg 
projektu Ferdynanda Naxa. W końcu XIX w. przebudowany na po-
trzeby Zakładu Leczniczego wg koncepcji Karola Kozłowskiego, pełnił 
funkcję kursalu. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) pisał tu 
rozdziały Emancypantek, Henryk Sienkiewicz kończył Rodzinę Poła-
nieckich. W sali balowej, koncertował młody Ignacy Jan Paderewski. 
Po zniszczeniach II wojny pałac odbudowano wg sugestii Władysła-
wa Tatarkiewicza i przeznaczono na cele kulturalne. Tutaj odbywały 
się koncerty, wystawy, spotkania literackie m.in. z Ewą Szelburg-
Zarembiną, Marią Kuncewiczową, Janem Parandowskim, Barbarą Wachowicz, Januszem Głowackim, 
Leszkiem Długoszem. Władysław Tatarkiewicz spędził w pałacu miesiąc miodowy. Własność prywatna. 

 (Al. Małachowskiego 5)
– zbudowana na murach starego XVII w. zamku, z gotyckim 
podpiwniczeniem i przylegającą niegdyś wieżą obronną, była 
siedzibą rodu Gałęzowskich, a następnie Małachowskich. W pocz. 
XX w. mieszkał tu i tworzył Kazimierz Gliński, epigon romantyzmu. 
W Nałęczowie autor spędził ostanie lata życia. Był twórcą dra-
matów, zbiorów poezji i powieści historycznych, m.in. Cecora. 
Napisał tu drugą część poematu Królewska pieśń i poemat naro-
dowy Dzień dziesiąty października. Do jego wiersza pt. Zasmuco-
nej Mieczysław Karłowicz skomponował muzykę. Pisarz zmarł         
w Nałęczowie, spoczywa na miejscowym cmentarzu. W 1926 r. na ścianie oficyny odsłonięto 
poświęconą mu tablicę pamiątkową. Własność prywatna.

 (ul. Górskiego 7)
– zbudowany na murach dawnej gorzelni Małachowskich, był wła-
snością inżyniera Michała Górskiego, udziałowca Zakładu Leczni-
czego. Guwernerem córek Anieli i Michała Górskich, od jesieni 1890 r. 
do wiosny 1892 r., był Stefan Żeromski. W czerwcu 1891 r. w war-
szawskim czasopiśmie „Głos” pisarz opublikował swoje debiutanckie 
nowele, m. in. Siłaczka, Zmierzch, Zapomnienie. Utwory spotkały się 
z uznaniem czytelników, zaś ich autor zyskał opinię dobrze zapowia-
dającego się literata. Wrażenia z pobytu w Nałęczowie notował 
Żeromski w Dziennikach. Znajdziemy w nich zapis rodzącego się 
uczucia do Oktawii z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczowej. Ślub Oktawii i Stefana odbył się 2 września         
w 1892 r. w obecności świadków: Bolesława Prusa i prof. Floriana Łagowskiego. Własność prywatna.

 
– to serce Nałęczowa, gdzie bije źródło Miłości i koncentruje się życie 
towarzyskie uzdrowiska. Tu najbardziej odczuwa się dobroczynny 
wpływ mikroklimatu. Główne wejście (bramę wschodnią) zdobi roman-
tyczna wieża, nazwana przez K. Glińskiego „bramą Aldony”. Tutaj 
Prus uczył się jazdy na welocypedzie, a Żeromski kibicował słynnym 
turniejom tenisowym. W parku realizowano sceny do filmu Doktor 
Judym wg powieści Ludzie bezdomni S. Żeromskiego oraz film Tętno 
o poetce Halinie Poświatowskiej. Wśród drzew odkryjemy figurę 
wotywną Chrystusa z 1905 r. oraz pomniki S. Żeromskiego i B. Prusa. 
Opisy parku odnajdziemy w Kronikach Tygodniowych B. Prusa, Dziennikach S. Żeromskiego, w powie-
ściach E. Szelburg-Zarembiny, wierszach A. Osieckiej, L. Długosza, W. Michalskiego, a także w piosence 
Szczęśliwe źródło A. Sikorowskiego.

 
(obecnie Sanatorium Książe Józef – Al. Kasztanowa 6) 
– zbudowany na fundamentach nieistniejących zabudowań dwor-
skich, przy dawnym trakcie wąwolnickim, zlokalizowany w centralnej 
części parku zdrojowego nad stawem. Po stawie tym pływał łódką  
H. Sienkiewicz w towarzystwie „bogini”, Faustyny Morzyckiej. Podob-
ny z opisu staw z łabędziami zaistniał w powieści Dzieje grzechu     
S. Żeromskiego, przy którym spotkali się jej bohaterowie – Ewa Po-
bratymska i stary Bodzanta. Nałęczów utożsamiany jest z uzdrowi-
skiem Cisy z Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego. Walory nałęczow-
skiej kuracji opisywał B. Prus w Kronikach Tygodniowych. Pisarz przyjeżdżał do Nałęczowa przez 28 
kolejnych sezonów, począwszy od 1882 r. Ostatni raz mieszkał w Hydropatii w 1910 r. W pobliżu 
sanatorium znajduje się ławeczka z B. Prusem.

 ( Al. Grabowa 4) 
– zbudowane za czasów Małachowskich w 1821 r. na wzór łazienek 
warszawskich. Kąpieli zażywał tu książę Adam Kazimierz Czarto-
ryski, właściciel rezydencji w Puławach, polityk, mecenas sztuki, 
publicysta i literat, autor m. in. Panna na wydaniu, Kawa. Jego żona 
Izabela z Flemingów założyła pierwsze w Polsce muzeum pamiątek 
historycznych (1801). Bywał też kasztelan Leon Dembowski, właści-
ciel sąsiednich Bronic i Drzewiec, autor barwnych pamiętników Moje 
wspomnienia oraz metropolita, arcybiskup łucki, Kacper Kazimierz 
Cieciszowski. W latach 60. XX w. mieszkała tu Jadwiga Smosarska, 
aktorka, odtwórczyni literackich postaci m.in. w Trędowatej H. Mniszkówny i Ziemi obiecanej W. Rey-
monta oraz poeta i prozaik Stanisław Piętak. Pod kopułą wypływa woda z obudowanego źródła Wiara. 
Obecnie jest tu hotel uzdrowiskowy.

Nałęczów, miasteczko uzdrowiskowe w dolinie rzeki Bystrej, nazwę swą wywodzi od 
herbu Małachowskich – Nałęcz – i z działalnością tego rodu wiążą się początki uzdro-
wiska. Złoty okres rozwoju kurortu nastąpił na przełomie XIX/XX w., kiedy to jedyne        
w Kongresówce uzdrowisko, w sezonie letnim, stawało się stolicą polskiej inteligencji.

„Nałęczowski Szlak Literacki” jest propozycją Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina 
Lessowych Wąwozów na odkrywanie miejsc związanych z pobytem luminarzy kultury 
polskiej, dla których Nałęczów stał się źródłem twórczych inspiracji i osobistych przeżyć.

Willa Dom Waldemara Babinicza ( Partyzantów 22) 
– publicysty, regionalisty, pedagoga i działacza społecznego. Pisarz 
pozostawił po sobie blisko 20 powieści o tematyce współczesnej. 
Ostatnią powieść Prawo wyboru kończył w Nałęczowie, gdzie zamie-
szkał od jesieni 1968 r. W licznych artykułach przedstawiał zmiany 
społeczno-obyczajowe na prowincji. Po śmierci męża, Helena Babini-
czowa prowadziła pensjonat – dom pracy twórczej, w którym zatrzy-
mywali się literaci m.in. Ernest Bryll, Tadeusz Nowak, Wojciech Siemion. 
Kazimierz Brandys pisał tu m.in. powieść Nierzeczywistość. Właści-
cielka w kilku pokojach urządziła prywatne muzeum, organizowała intere-
sujące wystawy. W ogrodzie przy domu znajduje się popiersie pisarza autorstwa Zygmunta Kaczora. 
Własność prywatna.

ul. 

Willa Tolin ( Lipowa 37) 
– cenny przykład eklektycznego budownictwa willowego. Zbudowana dla 
lekarza okulisty, Józefa Talko. W 1905 r. zamieszkała tu Faustyna 
Morzycka (ps. Szczęsna), pisarka, nauczycielka, bliska współpracownica 
Stefana Żeromskiego w Towarzystwie Oświatowym „Światło”. W części 
willi prowadziła dwuklasową szkołę dla dzieci z nizin społecznych oraz 
teatrzyk amatorski. Wcześniej także zajmowała się tajnym nauczaniem,   
o czym wspominał Stefan Żeromski w Dziennikach. Latem w willi mie-
szkała, korzystająca z zabiegów hydropatycznych, żona Bolesława 
Prusa, Oktawia z Trembińskich. Pisarz zamierzał zakupić willę, ale do 
transakcji nie doszło. Obecnie mieści się tu Zakład Opiekuńczy dla Psychicznie i Nerwowo Chorych.

Al. 

Willa Pod Kraszewskim ( Lipowa 41/41a) 
– wybudowana w stylu włoskim dla doktora Fortunata Nowickiego, pierw-
szego dyrektora ZL. Na gzymsie balkonu umieszczone jest popiersie 
autora Starej baśni, z którym łączyły Nowickiego więzy przyjaźni. W dru-
karni J.I.Kraszewskiego w Dreźnie ukazało się opracowanie F. Nowickiego 
pt. Wołyń i jego mieszkańcy w r. 1863. Doktor był autorem broszury O uży-
ciu lekarskim wody żelazistej źródeł Nałęczowskich i współautorem 
pierwszego przewodnika po Nałęczowie. Fortunat i Zenona Nowiccy 
opiekowali się urodzoną w drodze na Syberię, Faustyną Morzycką, sportre-
towaną jako Stasia Bozowska w noweli S. Żeromskiego Siłaczka. Willę odku-
pił potem Franciszek Bagieński, uczestnik rewolucji węgierskiej 1849 r., autor Pamiętników starego Wołyniaka, 
przyjaciel B. Prusa, uznawany za pierwowzór Ignacego Łęckiego z powieści Lalka. Własność prywatna.

Al. 

Dom Ludowy – Ludowiec ( Lipowa 43) 
– zbudowany w 1906 r. wg projektu Zenona Chrzanowskiego z inicjatywy 
Nałęczowskiego Towarzystwa Kredytowego. Tutaj pracował jako kasjer 
ojciec E. Szelburg-Zarembiny, uwieczniony przez w nią w opowiadaniu 
Najmilsi. Ludowiec opisany jest w powieści Miasteczko aniołów. Z inicja-
tywy Janiny Malewskiej, matki pisarki, w 1916 r. teatr amatorski wystawił 
tu sztukę Betlejem polskie Lucjana Rydla. Dochód z biletów prze-
znaczono na działalność herbaciarni i czytelni, którą odwiedzali goście 
kurortu m. in. B. Prus. W Ludowcu mieściło się Muzeum Ziemi Lubelskiej, 
założone przez doktora Wacława Lasockiego, bibliofila i społecznika, 
sybiraka, autora Wspomnień z mojego życia. Obecnie w podziemiach znajduje się kameralna kawiarnia. 
Obiekt wystawiony na sprzedaż.

Al. 

Kościół parafialny i cmentarz ( Bochotnica 3) 
– świątynia pw. św. Jana Chrzciciela, odnotowana w kronice Jana Długo-
sza Liber beneficiorum jako kościół parafialny w „Bochotnyczy Maior”. 
Wewnątrz znajduje się nagrobek Marianny z Potockich Małachowskiej     
z herbem rodowym Pilawa, jej portretem i poetycką inskrypcją.
Cmentarz parafialny – małe […] narodowe sanktuarium”, jak pisała      
o nim E. Szelburg-Zarembina, która spoczęła tu obok zasłużonych dla 
miasta i uzdrowiska. Nałęczowska nekropolia pojawia się na kartach jej 
powieści Miasteczko aniołów, Spotkania przy drodze i Gaudeamus. 
Opowiadanie Zemsta jest moją S. Żeromskiego powstało na kanwie 
legendy o spoczywającym tu dziedzicu, Tytusie Rakowskim. Poetyckie opisy cmentarza odnajdziemy         
w poezji Jadwigi Badowskiej, Tadeusza Chróścielewskiego i wielu innych.

ul. 

„

Góra Poniatowskiego (ul. Poniatowskiego/Graniczna) 
– nazwa wzgórza wiąże się z legendą spisaną przez Henryka Wiercień-
skiego o wizycie u Małachowskich króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Wydarzenie to upamiętnia krzyż z datą 1787 r. Na wzgórzu w 1905 
roku odbywały się manifestacje polityczne z udziałem m. in. Stefana 
Żeromskiego i Gustawa Daniłowskiego. Fakty te opisała E. Szelburg-
Zarembina w powieściach z cyklu Rzeka kłamstwa, S. Żeromski w Nawra-
caniu Judasza oraz w opracowaniu pt. O Adamie Żeromskim wspomnie-
nie. W 1908 r. na prośbę Żeromskiego badania terenu prowadził archeolog 
Marian Wawrzeniecki, który potwierdził istnienie grodziska i warownej straż-
nicy z przełomu VIII/IX w. Po latach niewoli na wzgórzu, w 1916 r., odbyły się patriotyczne uroczystości z okazji 
125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiątką tego wydarzenia jest rosnący do dziś Dąb Wolności.

Willa Zabawka ( Poniatowskiego 25) 
– należała do Łucji z Dunin-Borkowskich Hornowskiej, autorki Wspom-
nień z lat 1900-1920. Autorka nakreśliła w nich dzieje Nałęczowa i syl-
wetki jego mieszkańców. Łucja Hornowska przyjaźniła się z Antonim 
Odyńcem, często gościła u siebie Bolesława Prusa, poetę Edmunda 
Różyckiego, zaś ilustrator Michał Elwiro Andriolli był jej cichym wielbi-
cielem. W 1916 r. Łucję Hornowską i jej córkę Marię odwiedziła autorka 
Nocy i dni, Maria Dąbrowska. Pisarka wspomina o tym w swoich Dzien-
nikach. Obie panie Hornowskie zostały sportretowane przez Mieczy-
sława Dzierżykray-Rogalskiego w satyrycznym wydaniu Abecadła nałę-
czowskiego dla grzecznych starych dzieci na choinkę 1913 r. Własność prywatna.

ul. 

Ochronka im. Adama Żeromskiego ( Poniatowskiego 39)
– zbudowana w 1907 r. z inicjatywy Stefana Żeromskiego, wg projektu 
Jana Koszczyc-Witkiewicza. Obiekt wzniesiony ze składek społecznych, 
darowizn oraz dochodów z koncertów i spektakli teatralnych. Fundusz 
budowy zasiliły środki ze sprzedaży wydanej na ten cel książki zbiorowej 
pt. Na nową szkołę, zawierającej utwory Marii Konopnickiej, Elizy 
Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Jana Kasprowicza, Stanisława Witkie-
wicza, Władysława Orkana, Stanisława Wyspiańskiego, Gustawa Daniło-
wskiego i wielu innych. Na dokończenie budowy pisarz ofiarował własne 
honorarium za powieść Dzieje grzechu. Literacki opis Ochronki odnajdziemy 
w Róży S. Żeromskiego. W postaci głównego bohatera dramatu, Jana Czarowica, można dopatrywać się alter 
ego pisarza. Obiekt przeznaczony na cele muzealne, jest siedzibą Muzeum Bolesława Prusa. 

ul. 

Kaplica pw. św. Karola Boromeusza 
obecnie kościół rektoralny (ul. Armatnia Góra 18) – zbudowana w stylu 
zakopiańskim wg projektu Stanisława Grochowicza w 1917 r. Fundatorką 
była Ludwika Benni, wdowa po doktorze Karolu Bennim. Ołtarz w kaplicy 
jest dziełem artysty Jana Żylskiego, założyciela prywatnej Szkoły Rzeźby 
w Drewnie. Postacie św. Wojciecha i św. Stanisława, wykonał miejscowy 
artysta, Michał Pudełko. Na łuku bramy wejściowej do kaplicy wyryty jest 
napis – Totus Tuus – zawołanie papieskie św. Jana Pawła II. Kardynał 
Karol Wojtyła profesor i kierownik Katedry Etyki KUL odwiedzał Nałęczów 
w 1968, 1969 i 1976 r. Mieszkał u księży salwatorianów przy ul. Różanej. Opis 
kaplicy w Żeleźnie – literackim Nałęczowie, można odnaleźć w powieści Miasteczko aniołów Ewy Szelburg-
Zarembiny.
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Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, 

Wąwozy lessowe – kształtowane przez naturę głębocznice i jary, 
malownicze o każdej porze roku. Były ulubionym miejscem spacerów ku-
racjuszy. Bolesław Prus szczególnie upodobał sobie urokliwy wąwóz z wej-
ściem od ul. Głowackiego. Żartował, że założył „kantor stręczeń” i w wąwo-
zach będzie kojarzył małżeństwa. Wędrówki z pisarzem wspominali Artur 
Oppman i Władysław Rabski. Do innego wąwozu położonego w Lesie Za-
kładowym dojdziemy ul. Harcerską. Najbardziej oddalonym od centrum jest 
wąwóz Łukoszyński na Charzu A, z wejściem za posesją nr 89, przy drodze 
do Wąwolnicy. 18 maja 1976 r. wędrował nim kard. Karol Wojtyła w towa-
rzystwie ks. Andrzeja Szostka, ks. Mariana Jaworskiego. Poetycki obraz 
wąwozów odnajdziemy w wierszach Zuzanny Rabskiej, Zbigniewa Strzałkowskiego, Jerzego Pleśniarowicza.

Willa Podgórze ( Armatnia Góra 16) 
– zbudowana w stylu szwajcarskim przez ziemianina w Litwy, Aleksandra 
Oskierko. Po śmierci jego żony willę odkupił Karol Benni, lekarz, 
społecznik, przyjaciel wielu artystów i pisarzy. To Benni nad półmiskiem 
raków w restauracji na warszawskiej Pradze, namówił cierpiącego na 
agorafobię B. Prusa na kurację w Nałęczowie. W willi w latach 1882, 
1883, 1884 r. mieszkał Henryk Sienkiewicz. Tutaj powstawały rozdziały 
powieści Ogniem i mieczem. Po raz ostatni noblista był w Nałęczowie     
w 1899 r. Jego kuzynka, pisarka romantyczna Deotyma (Jadwiga 
Łuszczewska), organizowała tu czwartki literackie, na których przypomi-
nano dzieje utraconej Ojczyzny. W spotkaniach brali udział literaci znani z salonów warszawskich: Antoni 
Odyniec – przyjaciel Adama Mickiewicza, Felicjan Faleński, Artur Oppman i in. Własność prywatna.

ul. 

Willa Maria ( Kolejowa 4) – zbudowana w stylu szwajcarskim. 
Na początku XX w. należała zasłużonej dla Nałęczowa rodziny 

Malewskich. Gustaw i Bronisław Malewscy, razem z doktorem Wacławem 
Lasockim i Stanisławem Śliwińskim z pobliskiego Antopola, zainicjowali 
działalność Nałęczowskiego Towarzystwa Kredytowego (1903 r.), 
pierwszego w powiecie i guberni lubelskiej. Bronisław Malewski był 
współtwórcą Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie oraz inicjatorem 
budowy, w 1904 r., Tanich Kąpieli im. Bolesława Prusa. Córką Bronisława   
i Jadwigi Malewskich była pisarka Hanna Malewska, autorka powieści 
Przemija postać świata, Kamienie wołać będą oraz powieści autobiogra-
ficznej Apokryf własnej rodziny. W latach 1960-1973 była redaktorem naczelnym wydawnictwa „Znak”               
w Krakowie. Własność prywatna.

ul. 

Willa Oktawia (ul. Armatnia Góra 12) 
– zbudowana w 1880 r. w stylu szwajcarskim dla doktora Konrada Chmie-
lewskiego, dyrektora Zakładu Leczniczego, ojczyma Oktawii Rodkiewi-
czowej, późniejszej Żeromskiej. Pisarz poznał Oktawię będąc z wizytą     
u doktorostwa w okresie świąt Bożego Narodzenia 1890 r. Rodkiewiczo-
wa była wówczas w żałobie po mężu, Henryku, sybiraku, administratorze 
uzdrowiska. Po śmierci doktora Chmielewskiego w willi urządzono pen-
sjonat. W pokojach gościnnych zatrzymywali się literaci, m.in. Zofia 
Nałkowska, Zenon Przesmycki, Jan Lemański, Adolf Nowaczyński, Igna-
cy Matuszewski, Jan i Mieczysław Karłowiczowie, aktorka Wanda 
Malinowska – Osterwina, żona Juliusza Osterwy. W latach 1905-1908 Żeromscy organizowali tu patriotyczne 
wieczornice, wykłady, kursy dokształcające oraz zajęcia dla dzieci. Własność prywatna.

Chata Stefana Żeromskiego (ul. Żeromskiego 8) 
– wzniesiona w stylu zakopiańskim w 1905 r. wg proj. Jana Koszczyc-
Witkiewicza. Letnia pracownia pisarza, zbudowana z honorarium za Po-
pioły, była swoistym salonem literackim. Gościli w niej m.in.: Z. Przesmycki 
„Miriam”, G. Daniłowski, Z. Nałkowska, I. Matuszewski, W. Tatarkiewicz. 
Pisarz ukończył tu Dzieje grzechu, napisał Różę, Dumę o Hetmanie, 
Słowo o bandosie. W 1928 r. na mocy testamentu O. Żeromskiej powstało 
w Chacie Muzeum Stefana Żeromskiego. Walorem ekspozycji jest zacho-
wane oryginalne wyposażenie pracowni, meble, obrazy, bibeloty, pamiątki 
osobiste. Muzeum odwiedzali m.in.: S. Pigoń, G.H. Grudziński, W. Whar-
ton, Cz. Miłosz, B. Wachowicz, J. Duda-Gracz. W ogrodzie w otoczeniu 
pomnikowych drzew znajduje się Mauzoleum Adama Żeromskiego, syna pisarza, zbudowane w 1922 r. wg 
projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza.

Willa Ukraina ( Armatnia Góra 10) 
– pałacyk w stylu empire, zbudowany przez rodzinę Cieciszowskich ok. 
1873 r. Słynęła z doskonałej kuchni, stołowali się tu goście i kuracjusze, 
odbywały się słynne bale i wieczorki taneczne. Lucyna Ćwierciakiewi-
czowa, autorka 365 obiadów pisała: „Miejscowość prześliczna, kuchnia 
doskonała”. W pensjonacie zatrzymywał się Jan Karłowicz, etnograf, języ-
koznawca, muzykolog i folklorysta, ojciec kompozytora Mieczysława. 
Pracował tu nad monumentalnym dziełem – Słownik gwar polskich. 
Zbierał i opracowywał materiały do ludoznawczego pisma Wisła, którego 
był redaktorem przez 11 lat. Spisywał relacje do studium O czarach i czarow-
nicach w Polsce oraz melodie ludowe. Spotkanie Karłowicza z B. Prusem utrwalił w Dziennikach S. Żeromski. 
Obecnie w pałacyku mieści się restauracja Filiks.

ul. 


