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I. Wstêp – odkrycie Ÿróde³ 

W³aœciciele dóbr Rymanowskich , hr. Anna z Dzia³yñskich i Stanis³aw Potoccy, po przeprowadzce w roku 

1872 z Oleszyc k/Lubaczowa, rozpoczêli pilne poszukiwania Ÿróde³ wód mineralnych. Wœród wzgórz na 

po³udnie od miasta Rymanowa , podobnych do znanych ju¿ od lat 300-tu Ÿróde³ wód mineralnych w Iwoniczu 

Zdroju: Karola, Amelii, i Józefa. Hr. Anna rozpoczê³a poszukiwania, korzystaj¹c z goœcinnego pobytu 

w Rymanowie chemika Tytusa S³awika, przyjaciela domu. W czasie jednej z wycieczek za Ÿród³ami, 

wêdruj¹c od granic Iwonicza poprzez Klimkowkê i Deszno, napotkali Ÿród³a mineralne, nad brzegiem Taby, u 

zbiegu granic wsi Deszno, Wo³tuszowa i Posada Górna. Pierwsz¹ pobie¿n¹ analizê chemiczn¹ wody wykona³ 

w/w pan T. S³awik stwierdzaj¹c silne stê¿enie oraz zawartoœæ jodu i ¿elaza. By³o to 16 sierpnia 1876 roku. 

Inne Ÿród³a pisane podaj¹, ¿e Ÿród³a mineralne odkry³  Hr. Stanis³aw Potocki, jad¹c konno szerokim 

³o¿yskiem rzeki Taba, jeszcze w roku 1873. Wœród zamieszkuj¹cych po³udniow¹ czêœæ wsi Posada Górna 

2. Odbitka ówczesnej analizy wód mineralnych , po rozbiciu  ujêcia na trzy Ÿród³a : “TYTUS”, “KLAUDIA”, 

“CELESTYNA”.
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£emków, zwanych przez miejscowych Rusinami oraz miejscowych, kr¹¿y³a legenda, ¿e Ÿród³a 

Rymanowskie odkry³y krowy, poniewa¿ z po³o¿onych na nadbrze¿nych ³¹kach Taboru, Ÿróde³ek i wysiêków 

wodnych byd³o chêtnie pi³o wodê. Pierwszego, pe³nego a drugiego z kolei rozbioru chemicznego wody ze 

Ÿróde³ mineralnych, dokona³ w roku 1877 Prof. dr. Wesselsky- chemik wiedeñski. Trzeci¹ z kolei, powa¿n¹ 

analizê fizykochemiczn¹ wód mineralnych, z obudowanych i ju¿ podzielonych na trzy Ÿród³a: „Tytus”, 

„Klaudia” i „Celestyna” wykona³ Dr. Bronis³aw Radziszewski w roku 1880. 

II. Pocz¹tki Zdroju

W roku 1877, kiedy w celu zbadania wydajnoœci, pog³êbiono Ÿród³a i utworzono sadzawkê w celu 

przebadania wydajnoœci , pierwsi „kuracjusze” zaczêli ju¿ za¿ywaæ k¹pieli . W tym¿e roku, w oparciu o sk³ad 

chemiczny wody oraz przytoczone przez Dr. Dukieta wyleczenia chorób t¹ wod¹, Galicyjskie Towarzystwo 

Lekarskie w Sanoku , wyda³o „Œwiadectwo”, uznaj¹ce lecznicze walory wód rymanowskich. Hr. Potoccy 

wybudowali w tym czasie, na wprost na kamieñcu Taboru, prowizoryczne kabiny k¹pielowe. Rozpoczê³o siê 

3.Widokówka: pierwsze, drewniane jeszcze £azienki (przed 1893).
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urz¹dzanie zak³adu zdrojowego, który prowadzi³ pijalniê wód oraz pobudowano pensjonaty z 83 pokojami 

goœcinnymi dla kuracjuszy, a tak¿e wytyczono park zdrojowy. Grunty nale¿¹ce dotychczas do £emków, 

przejêli Hr. Potoccy drog¹ zamiany b¹dŸ wykupu. Przebudowano ujêcia Ÿróde³ wg. projektu Prof. 

Dr. Boles³awa Lutostañskiego. W roku 1883 zmar³ Hr. Stanis³aw Potocki, a rozbudow¹ Rymanowa Zdroju 

i urz¹dzaniem zak³adu zdrojowego zaj¹³ siê, z du¿ym skutkiem jego syn, Hr. Jan Potocki.

W roku 1886 przykryto Ÿród³a stylowym kioskiem z podcieniami, wg. projektu architekta sanockiego 

Juliana Wdowiszewskiego, niestety nie zachowa³a siê ani widokówka ani zdjêcie ówczesnej pijalni. W swojej 

bryle stanowi³a budynek w rzucie kwadratu z czterema równej szerokoœci portykami, kryty dwoma 

dwuspadowymi dachami, których kalenice przecina³y siê pod k¹tem prostym .

W dniu 14 maja 1881 roku ówczesne W³adze c.k. Namiestnika do L. 22,605, udzieli³y W³aœcicielowi 

Uzdrowiska hr. Potockiemu, Koncesyji na publiczne u¿ytkowanie zak³adu k¹pielowego. £azienki drewniane 

zosta³y wybudowane w latach 1881-1882, póŸniej by³y rozbudowywane, a gruntownie przebudowane w roku 

1903. Sp³onê³y po raz pierwszy w czasie po¿aru w roku 1911. Pobudowano pierwsze Wille dla kuracjuszy,

tj. Willê „pod Koœciuszk¹” –1881- mieœci³ siê w niej Zarz¹d, Apteka , restauracja i Urz¹d Pocztowy, Willê 

„pod Opatrznoœci¹”- 1881, Wille „pod Go³¹bkiem” – 1882, Wille „Zofia” i „Lutnia” –1882, Willê „pod Œw. 

4.Widokówka: pijalnia po odbudowie.
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Józefem” –1884, Willê „pod Gwiazd¹”- 1885 i Willê „pod Matk¹ Bosk¹” –1886. W latach nastêpnych 

wzniesiono ; Dom „pod Góralem” , Wille „Krakus i „Globus” –1886, Willê „ Bia³y Orze³”- 1887, Willê 

„Pogoñ”- 1891, Willê „pod Anio³em Stró¿em”- 1892. W roku 1893 Zdrój nawiedzi³a powódŸ, zalewaj¹c ca³¹ 

dolinê Taboru, zniszczy³a pijalniê i zasypa³a Ÿród³a, które trzeba by³o od pocz¹tku odkrywaæ i obudowywaæ. 

Na dodatek w Galicyji wybuch³a epidemia cholery, co spowodowa³o przejœciowe zmniejszenie siê iloœci 

goœci . W roku 1882 zak³ad k¹pielowy posiada³ 11 kabin o 14 wannach, a w roku 1890 - 46 kabin o 77 

wannach. W roku 1902 zak³ad liczy³ ju¿ 53 przedzia³y o 105- ciu wannach. Zak³ad k¹pielowy funkcjonowa³ 

wówczas, jedynie tylko w sezonie letnim od 20 czerwca do 20 wrzeœnia, a budynki nie by³y ogrzewane. 

III. Butelkowanie wód mineralnych

Butelkowanie wód rozpocz¹³ Hr. S. Potocki jeszcze w roku 1881, u¿ywaj¹c do tego celu butelek szklanych 

0,75 litra z korkami. Lecznicza woda butelkowana „Tytus”, „Klaudyja” i „Celestyna”, tak jak i pozosta³e 

produkty zdrojowe, by³a rozprowadzane poprzez ówczesn¹ hurtowniê we Lwowie, o nazwie „Sk³adnica 

hurtowa i drobiazgowa wy³¹cznie tylko krajowych wód mineralnych i przetworów zdrojowych” przy ulicy 

Czarneckiego I. Nr 6. Jak podaje cennik jednostkowy Krajowego Zwi¹zku zdrojowisk i uzdrowisk 

we Lwowie /rok 1913/, butelka wody mineralnej ze Ÿród³a „Kaudyji”, „Celestyny” lub „Tytusa” 3/4 litra 

kosztowa³a 60 halerzy. A oto tabelaryczne zestawienie produkcji:

Rok

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

Woda mineralna - produkcja sztuk flaszek

700

1000

1300

1600

1550

1700

1650

1820

2000

2940

2650

2588

2200
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Nalewano wodê mineraln¹ ze wszystkich trzech Ÿróde³ do butelek w budynku tzw. „Solarni”, który w roku 

1884 - tym uleg³ zniszczeniu przez po¿ar, a odbudowany zosta³ w tym samym roku ju¿ jako murowany,

a rozbudowany i czêœciowo przebudowany stoi do dziœ. W roku 1895, w³aœciciele Uzdrowiska sprowadzili 

przyrz¹dy do nape³niania butelek, a tak¿e maszynê do ich korkowania. Jak podano wy¿ej ,hurtow¹ sprzeda¿¹ 

wód mineralnych i przetworów zdrojowych  w Galicji zajmowa³a Hurtownia, prowadzona przez Krajowy 

Zwi¹zek Zdrojowisk i Uzdrowisk, którego Prezesem by³ Jan hr. Potocki. Hurtownia mia³a za zadanie, 

stworzenie konkurencji i wyparcie napojów i wyrobów masowo importowanych z zachodniej Europy 

/Austrii, Francji i Niemiec/ .

Nastêpowa³a dalsza rozbudowa Zdroju; w roku 1889 wybudowany zosta³ dworzec goœcinny, w roku 1892 

wzniesiony zosta³ „Zarz¹d”, w 1894 wzniesiono willê „Zacisze”, w 1896 wille „Lira” i „Nag³owice”, w 1897 

roku wybudowano „Leliwê”, w 1900 wzniesiono „Wasylówskê”, willê „Józefy” i „Krzy¿”, a w 1902 roku 

pobudowano „Œwiteziankê”. Dom zdrojowy, tzw. „Kurhaus” zosta³ pobudowany w stylu modnej wówczas 

secesji wg projektu Eliasza Radziszewskiego .

9
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5. Widokówka; Dworzec goœcinny “Kurhaus” - spalony ju¿ po II-giej wojnie œwiatowej - z prawej strony 

most na potoku Czarnym.
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 IV. Warzelnictwo soli

Próby warzenia soli mineralnej /k¹pielowej/, rozpoczêto prawdopodobnie ju¿ w latach 1882-1883 i jak 

podaje folder uzdrowiskowy z roku 1906 – warzono od 150 –500 kg soli rocznie, a przy okazji produkowano 

tak¿e powy¿ej 30 flaszek 3/4  litra ³ugu pokrystalicznego i powy¿ej 40 kilogramów mu³u pokrystalicznego .

Produkcja wody mineralnej trwa³a do wybuchu I-wszej wojny œwiatowej, ale jej wielkoœæ nie jest znana, 

nale¿y jednak s¹dziæ ¿e nie by³a ni¿sza ni¿ w roku 1905. W okresie miêdzywojennym nie butelkowano ju¿ 

wody mineralnej i jak mi oœwiadczy³ Œ. P. Hrabia Ignacy Potocki, podczas jubileuszu pracy zawodowej w ZG 

NOT w Warszawie „zniszczenia uzdrowiska by³y tak du¿e ,¿e na uruchomienie produkcji nie by³o nas staæ. 

Natomiast w dalszym ci¹gu warzono jodo- bromow¹ sól mineraln¹. Solarnia wyposa¿ona by³a w dwie panwie 

miedziane, opalane drzewem o pojemnoœci oko³o 15 hl. Ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ mineralizacjê, 

0,8%, z takiego jednodobowego wsadu, uzupe³nianego œwie¿¹ wod¹, uzyskiwano zaledwie

25 kg soli oraz 2 litry ³ugu pokrystalicznego i 2-3 kg mu³u pokrystalicznego. Wed³ug w/w cennika paczka

1 kg soli do k¹pieli, kosztowa³a 3 korony, paczka 1/2 kg kosztowa³a jedn¹ koronê i 50 halerzy. Paczka soli

do za¿ywania 1/4  kg kosztowa³a tyle samo, natomiast butelka 3/4 litra ³ugu pokrystalicznego, kosztowa³a 

koronê i czterdzieœci halerzy. Jeden kilogram mu³u jodowo- bromowego kosztowa³ 60 halerzy.
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Rok

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

Woda mineralna

-produkcja sztuk

 flaszek

2000

2540

2600

2700

3000

3500

3600

4300

6800

8800

8900

8950

Sól mineralna

- iloœæ kg

500

500

500

540

580

596

1020

1418

1500

1500

1500

1500

£ug pokrystaliczny

- iloœæ flaszek

70

78

105

135

150

180

190

205

Mu³ pokrystaliczny

- iloœæ kg

90

130

145

165

178

200

210

250
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V. I- sza wojna Œwiatowa

Tu¿ przed wybuchem wojny Rymanów Zdrój nawiedzi³y po¿ary m. innymi dwukrotnie pali³y siê drewniane 

£azienki, a w 1913 roku po¿ar zniszczy³ kilka drewnianych pensjonatów. Ale do niesamowitych zniszczeñ 

doprowadzi³y dzia³ania wojenne, a zw³aszcza trzykrotne przejœcie i stacjonowanie wojsk rosyjskich genera³a 

Brusi³owa. Kiedy Hr. Jan Potocki wróci³ z tu³aczki zasta³ w Zdrojowych obiektach jedn¹ wielk¹ ruinê, prócz 

z³omu mebli i kup nawozu, zabrak³o nawet okien i drzwi. 

VI. Okres miêdzywojenny

Z ca³ym wysi³kiem si³ i œrodków bez ¿adnej subwencji ze strony P¹ñstwa Hr. Jan Potocki zabra³ siê

do remontu obiektów . Budynek k¹pielowy piêtrowy liczy³ sobie 76 przestrzennych kabin, a ponownie goœcie 

do Rymanowa Zdroju zjechali na k¹piele, w roku 1926 –tym. W tym¿e 1926 roku w marcu, uruchomiono 
2

kocio³ parowy wysokoprê¿ny Tischbein o powierzchni ogrzewalnej 137 m , zakupiony w Towarzystwie 

Akcyjnym /przedtem Zak³ady Skody w PilŸnie/, przez Jana Hr. Potockiego. Zakupi³ równie¿ dwie pompy 

parowe t³okowe do wody s³onej, jednot³okow¹ Worthington i dwut³okow¹ Halle, które pompowa³y 

zmieszane wody mineralne Tytus, Klaudia i Celestyna , z trzykomorowego zbiornika z kamienia ciosanego, 

znajduj¹cego siê ko³o solarni /do zabiegów/, poprzez 4-ry zbiorniki drewniane , usytuowane na zboczu góry, 

nad Zak³adem K¹pielowym. Ostatni ze zbiorników drewnianych /beczek/, zosta³ ze wzglêdu na wycieki 
3zlikwidowany w 1973 roku i zast¹piony zbiornikiem stalowym, o pojemnoœci 11 m .

Nastêpowa³a odbudowa Rymanowa Zdroju ze zniszczeñ wojennych oraz dalsza  rozbudowa. W roku 1927 

wybudowano nowy obiekt kolonii dzieciêcej, w 1929 wybudowano nowy obiekt Zwi¹zku Kasy Chorych 
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6. Odbitka widoku na solarniê wg. planu sytuacyjnego z akt technicznych .
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„Gozdawa”. Powsta³ te¿ obiekt Polskiego Towarzystwa Higienicznego, obecnie PCK.

Bardzo trudno jednoznacznie okreœliæ, czy kontynuowano warzenie soli w okresie miêdzywojennym.

Wg. wywiadu z Panem Stanis³awem Ziajk¹, którego Ojciec pracowa³ u hr. Jana, a on sam przyjaŸni³ siê 

z Hr. Janem Potockim /synem Jana, obecnie przebywaj¹cym w Szwecji/, produkcji soli nie by³o. Pompowali 

czêsto tylko rêczn¹ pomp¹ wodê jak powiedzia³ do zabiegów /czêsto pompowali /.Stanowi to pewn¹ 

niekonsekwencjê bo jest fizycznie niemo¿liwym, aby rêczn¹ pomp¹ dopompowywaæ wodê na zabiegi, a poza 

tym po co by by³y pompy parowe w kot³owni ?

Sta³y jednak urz¹dzenia w solarni, tak¿e maszyna do rozlewania wody oraz pompa rêczna do pompowania 

wody do zbiornika w solarni. Za prowadzeniem produkcji soli przynajmniej okresowym, przemawiaj¹ 

jednak, opowiadania innej pracownicy Hr. Potockiego, nieco m³odszej od Pana Ziajki, sezonowej k¹pielowej 

Pani Tomkiewicz, która przypomina sobie, stoj¹ce na oknach kabin zabiegowych, ró¿ne s³oiki z sol¹, czy 

TOM IX 2006

7. Widokówka ze zbiorów muzeum historycznego w Sanoku- Budynek £azienek i kotlowni z lat  

miêdzywojennych , w lewym dolnym rogu - zbiornik wody mineralnej ogrodzony p³otkiem i przykryty  belkami 

drewnianymi .
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8.Odbitka planu sytuacujnego kotlowni  z 1930 roku; oryginalny podpis Jana Hr. Potockiego oraz uwaga 

¿e w tym roku solarnia nie by³a czynna.
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9.Widokówka:  widok od strony pijalni na Lazienki i kotl³owniê, z lewej strony wœród drzew i krzewów 

budynek Solarni .



jakimœ gêstym ¿ó³tym p³ynem. Twierdzi ¿e w solarni nigdy nie by³a. 

W opracowaniu, A. Kêdzierskiego, dotycz¹cym warzelnictwa soli w Iwoniczu Zdroju, jest wzmianka

o zainstalowaniu w iwonickiej warzelni soli , dwóch panwi pochodz¹cych z Rymanowa, a by³o to w 1948 

roku. Je¿eli by³aby jednak prowadzona jakaœ okresowa produkcja soli w niewielkich iloœciach, któr¹ 

w³aœciciele nie chcieli siê chwaliæ, to jednak brak jakiejkolwiek wzmianki w 4-ch folderkach reklamowych 

Uzdrowiskaz lat 1928 – 1938, z reklam¹ produktów warzelni rymanowskiej. Sól mog³a byæ przecie¿ 

rozprowadzana jedynie tylko wœród kuracjuszy zak³adu , przebywaj¹cy na k¹pielach w Rymanowie Zdroju .

VII. II- ga wojna Œwiatowa

Druga wojna Œwiatowa przynios³a ponowne zniszczenia w Rymanowie Zdroju, a obiekty zosta³y 

doprowadzone znów do ruiny. We wrzeœniu 1944 roku toczy³y siê w okolicy krwawe boje z hitlerowcami,

TOM IX 2006ROCZNIK Rymanowa Zdroju

10. Zdjêcie: widok na Lazienki od strony mostu – k³adki na rzece Tabor.
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a miejscowoœæ Rymanów Zdrój zosta³a wyzwolona 20 wrzeœnia 1944 roku, przez wojska radzieckie

i czechos³owackie w ramach operacji karpacko – dukielskiej .

Niemcy od 1941roku prowadzili k¹piele i wczasy rehabilitacyjne dla chorych i rannych w £azienkach,

a w kotle parowym palili drzewem wycinaj¹c las na zboczu Góry Zamczyska, tu¿ nad kot³owni¹.

VIII. Okres powojenny:

2 marca 1945 roku, ju¿ po nacjonalizacji, Dyrekcja Lasów Pañstwowych przekaza³a maj¹tek Oœrodka 

zdrojowego /24 budynki/ Nadleœnictwu Rymanów , w obecnoœci pana mgr Józefa Raka – pe³nomocnika

Hr. Jana Potockiego. Wiele obiektów by³o wówczas zajêtych przez Zak³ady Charytatywne z Krakowa; Sióstr: 

Felicjanek, Albertynek i Szarytek. Protoko³em tym, przydzielono te¿ 3-ch pracowników Zarz¹dcê- 

Leœniczego, Gajowego oraz Maszynistê – wieloletniego mechanika Zak³adu Zdrojowego - p. Leona Stró¿a. 

8-9 sierpnia tego roku ,nast¹pi³o przekazanie Oœrodka Zdrojowego Rymanów Ministerstwu Zdrowia,

a protokó³ odbiorczy przej¹³ pierwszy Dyrektor Pañstwowego Zak³adu Zdrojowego w Rymanowie 

mgr W³adys³aw Zemlik.

Po wojnie Rymanów Zdrój przyj¹³ pierwsze dzieci na kolonie letnie w 1947 roku. W nastêpnych latach, 

kiedy jako-tako wyremontowano budynki i urz¹dzono zak³ad przyrodoleczniczy, rozpoczê³y siê przyjazdy 

TOM IX 2006ROCZNIK Rymanowa Zdroju

11. Zdjêcie powojenne kot³a Tischbein tu¿ przed likwidacj¹ i rozbiórk¹.
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kuracjuszy. Trzeci Kierownik w urz¹dzonej po wojnie w solarni /warzelni/ - rozlewni wód , Pan Ryszard 

Szajna, prawie 20 lat m³odszy od wy¿ej wymienionych, opowiada natomiast, ¿e nie zasta³ ju¿ panwi 

warzelniczych, a  Dyrektor Naczelny Uzdrowiska T. Urbanowicz sprowadzi³ dwie panwie miedziane

z Jastrzêbia Zdroju. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych planowa³ on warzenie soli z wody mineralnej, jednak 

rozpocz¹³ jedynie butelkowanie wód na bardzo prymitywnych urz¹dzeniach.

IX.Spis literatury:

- folderki reklamowe  uzdrowiska 

- informatory uzdrowiskowe

- oferta sk³adnicy wód

- przewodniki ks. R¹ba i mgr J. Michalaka

- materia³y archiwalne Dz. Techn. Uzdrowiska

- zdjêcia i widokówki  ze zbiorów  St. Nowotarskiego i Uzdrowiskowego Zak³adu Górniczego. 
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