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!V 1,"".u*"ono.j clolirric ll,rrclawy, ciągnąctij sig od Wisły
rv lricrunliu priłnocno - zachotlnim, ponligclzy rvzg rzami
tłroclzajnclrri i lcsistcrrri, lcży <> tlzy milc ocl l(rakowa
Lttż ptzy l<olci żelłrzn j, w cutlnfi dolinie okazała 'lvieś

I{t'zesz:rluice, słynna z wzorowcgo gos1ioclar'strvł, llujny clr
ląk, z rozkoszncgcl gt1tt, z cierristyclr 1łościeży, z ol-
brzynriclr tlrzeiv rosnących kgpanri, z lviclu 'ws1laniałyclr

llrrdorvl, polniętlzy l<tcjrcnri orlzn'aczają sig dwa pałace
lctnie rlzictlzioal pigkny, 1v notvszyrn smaku wystawiony
kości ł; szpital, przyttrlislro tlla kal k i ludzi ptzyci-
śniętycłr rr.iekiem1 rviclka gospoda, łazienlri, goclorvnia;

dolrl rv lit rym mieśoi się' rrrzącl po'lviatowy, i 'rvielc

innycll rnniojszych i rvigkszyr-h zabrrdorvari, częścią mie-
szlralrrych, cz gścią rn nj ącyclr t żne p'-zeznaczenia gospo_

darsl<ic. l)cltlarł'szy c1o tcgo bażarrtarnig znajrlującą się
na poclrylości rvzgr5rza lesistego, lczącego rra południe
względem kolei żelazlrej, 'wreszcie porvażnc szczątki
zamku 'Ienczyriskiego' na szczycie g ry porosłe.j gęstym
lascml to rozrvinie sig przccl naszenli oczyma obraz
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pełcrr 1:orvrrbu sielslricgo, tr .ierlrlak tal< rlżywiony i rrroz-

trraicony, ,jak rnoże żaclen inny rv lraszynr kraitł.

Porniędzy tylu clarami Nicbirls, jal<ie s1ll.ynęły lla
tg śliczną clolinę, wrzkonlo ilopełniają miary rlobro-
dzicjstw' clrva źrzridła wody lckarsliicj. 7'daje się iż
szczodroblirva opatrzność niczcgo nie suczęr\ziła dla tyclr
pra'wdziwie błogosłarvionych Kr'zcrizolvic. Alllorvicrn nic
tylko clbdarzyła jc żyzncn' niwallri, l<wiccistenli łąkł-
rni, ogrolnncrui lasami, zyskorvnclui kopahriarni, nie tylko
Że tatn w ostatnic}r czasaclr powstały olbrzynric zakłady
pr'zelnysłolve, na jalric clopir:r'o tcr'aźnie.iszość sig zclo-
była; alc trzeba było nad to 'wszystko jcszcza i rv d

uzrlrarviającyclr ludzi, dotkniętych ciężlriclrli nicnrocatni.

'Iaka zdaje sig była rvola opatrzrrości, I<tćlrą oilgrdu_

iąc szlachetrli posiadacze I(rzcszowic, ,ieszcze ku kolictr
zcszłe,go stulccia kazali ttr wystarvić łaziclrki, do ktriryclr
p żnić:j przyczynili jcszcze tll'ugie, i postatali sig lv ogłil_

ności o przyzwoite urząrlzenie tcgo zclrojowislra. Wl(r toe

toż skut]<icm tego zasłynęły ](r'zeszowicc. lłozglośne
wyzilrowienie nie jetlnego clrorcgo, zwabiło tu mn strvo

towarzysz w niecloli, a ponlyślllc sktrtki z vżywania
wrjd tamecznyclr sorvicic rvynłgr'oclziły szlachetne po-
święcenie założyct"-li łazielrcl<, clla clobra bliżnich.

Atoli po niejal<irn czasie d'oziały l(rzcszorvice lostr

wszysthich zdrojorvisk, kt ryur nie clostaj e potlzc-
bntlj opiehi. Gdy bo'wicm upoclobanie w rvodach l(rze-
szowicl<iclr i rv blogich skutkaclr t'ychże, z l<ttiryclr tyltt
clroryoh korzysta,ło, przechorvując je we wclzięozn .j pł-
rniqcir-rrpoclobanic, ktr'rr m o<lznaozali sig rlarvni dzicd.zi-
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ctl tego zdr'ojorvisl<lr, zrvrticilo sig pr5źniij krt cot.az to rvig-
l<szyllr przctlsigbior'sl;rvtlltl gospoc1arczyllt i 1lrzclrlvsł,r.,uyrn,
rra cz llt cicr1licć lrrtrsial złlilatl lcl<łrsl<i1 gdy lra leliar.z,'lrv
r'rr i ej scorvyclr wlożolro przetlcrvsz,ystkir:m oborviązek opic-
liowania sig clror'crrri, nic tyll<o znajclrriacerni się rv s)pi-
talu l(t'zeszorvicl<irn, łle i nrieszlraiąccnri w ir,r,y"l,
rvsiaclr rozlcglcgo lrr'łbstrr.a .lerrczyrisliiego' co iolr otl
cz,urvania nail zch'ojorviskicln coraz bartlziej odryrvalol
gdy lcżące tuż pod l(rłl<crwcrn Srvoszou,ice, posindniącc
taltże llar'clzo nlocne rvody siar'człlrc, .lvystąpiły rlo rvspcił-
zal'orlnictrva z I(rzcszowicami, a l(r.alirirv, zagaruigty
rv sieć litllei żc] azny cl r ś rzritl etrr'opejsl<iclr, u tłtrvi{ p or.Ir,ł t
do rćrżlrycll zdroj orvi sk cttdzozierrrskich, wslłrvi tln;lolr clo _

br' lrr tychżc nl'ząclzcniclrl: rvtccly poclupadly litzeszo-
rvice1 clo1lr.orvaclzone rlo stłnrr ś.n,ietrrego i w takorr,ynr
utr'zymyrvarre niclrr:r'l tlo r. 1830 opielrą i }rojnością ia-
rvrriej szyclt ł|ziedzic v,, tutlzi.oż staranicrrr tyosl<liwycl r o
tlobro talneczncgo zdr'ojorviska lekłrzrirv, ttlirrnorvicie
L^r'oNTłrNrt, I(łtrr''u,r,,t, Frr,r'lNcł i l(rrąś.vllilvsxIl'(ł().

Zrr,lriedłlarlic tcgo pigl<nego za]<ładu s1lrorvatlziło
jcgo rrpatlclr, ł za rt1lnclliicrrr poszło zupołtle osięt o-
cenie i zrvąt1licnic o jog<l rrż,yteclzności. Wśrzritl tali
slllłrtrlyclt clla l(rzcszorvic olroliczrtości r.ozeszłł sig rra-
wct pogloska triozćltrr rliettzasaclniona, ż,e wotly tłrnc'
czlrc stt'łcily nłl srvćlj slittteczrtości, acz i \Y owylll czasirl
i p<iźnii1j jaszczc rviclziaIlo tal< .iak zł tlarvniciszyclr,
lepszycIr czasriw., rric urało zclrrnlicrvłjącyclr tlorvotlr!lv
iclr dzielności. I(rzcsz<rwice staniają nalrr rlolv tl uie_
zbity, .jak wątlą i zlril<onlą .icst słłwa. ztlroiolvisl<a', ktri-
rego nie otacza o1lieka pocltodząca zc szczcrcgo za'ltri_
l orvnlrin, l<tril'cgo uioztrtcu'clorvarre zallir'gi wlaścir-ieln ]rrll
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dzierżawcy nie utr'zyrrrują ciąglc na szczolllu, wskazłnytrl

przcz naui<ę i słuszne rvyrnagania clroryclr przyllytni rv'

Rujna i opływającł rv lvoclg dolina l(rzcszrlwicl<a'

litclr'ą przerzyna bystry potok grirslri, Krzesztiulcq Żwuly'

leży pornięclzy ttztolta pastrrami lcsistych 'g 
r, ktctre po-

,.;zĘ*""y 
'i9 "o,l 

wr5łł, ttrtaj rvzniosły sig najwyż j'

W og lrrości zwi rzchnia rvarstlva ftlrrnacyi itrrrr'-

sorv j, wystgpująca rv całij clolinic Rrrrlrrrvy, Przcrllng:t

il)Ż\;Kr;eszowicach. W I(l'zcszowicach i najbliżqi ol<o-

licy t j pięknrij wlości na'potykarrly taką obiitoś<! ko-

palin, jłk mało gdzic. Illianorvicic korzysta tu czytlny

dziec\zic z obecności gliny ogniotrwał j, piaskolvca, lva-

pie ca, lnargltr, ilolonrittt, gipsu, isl<rzyltł (siarr:zyku
:Ż"lnun1, galmanu, węgli kopalnyclll, ktrir'c sig tu znajc1ują

rv potężnych warstwach.

Opr cz tego na'Jzwyczajncgo bogoctwa kopalin,

posiadają l(rzeszowice trzy hz dła lekarskie, z pomięilzy

i.to"y"t je,lr,o, hz' dło woily żelezistei należy tlo przc-

szłości tego niegclyś słynncgo zclrrliowiska' Dziś zasy'

purr", poJo w niepamig , a uricszkarir:y tamtejsi zale-

,1*o'parnigtają to miejscc, rv l<tr5r' rn niegclyś wzbijłła

sig na powierzchnię krzcpiąca wocla'

Dwa innc Żrz c\ła dostarczają rvody siar'cza-

n j. Łatwo ją pozna<! po smalitr i rvorri, po t rn że

srebro ocl ni j czernicje, po właściwyrn tcgo roclz'aiu

wodonr osaćlzie, wreszcic po wiaclom nr ocltlziałyrvalriu

na octan ołowirr. Atoli z ubolcwanicln porvicclzicć to

lr

lllllsz9, iż rvo łIa z obu tycll' żtzrjtlcł tlotąd clre-
nrir:zrlic lratla,nł nic była.

Za dobrych czas w, gdy chorzy cisngli sig do tyoh
źrz deł, a nic zbyrvłło bynajmnirlj na jarvnyclr dorvo-

dach sktrteczności, lvtecly rozbi r clremiczny tyclrżc
zclawał się być tzeczą zbyteczną, GcĘ zaś czasy po-
myślnc dla Kucszowic minęły i zflrojowisko tamtejsze
upadać zaczgło1 wtedy rozumiano, że takic badanie już
się na nic nie przyda. Tak tedy podczas świetności nic
nie zrobiorro dla tego zrlrojorviska, a gdy się odwr ciła
bogini szczęśeia, wtcdy w zwątpicniu opuszczono ręce.
A jednak ścisły rozbi r clrenliczny w tl przerzeczonyclr
obok st sown i opieki naćl t m ztlrojowislriem, byłby
jo zapewne ucłrronił ocl rrpadku.

Atoli nie chcg tu nikogo w szczcgrilności obwiniać
o to co sig stało; a najmni j zacnyc7t dziedzic w lIrab_
stwa Tenczyriskiego. Albowiem rviaclomo to powszechnie,
że nigdy nie pozostają rv tylc, gdzic clroclzi o popic-
t'anie nłuk i o wyśrviarlczenie .jakicj ważn j przysługi
krajowi ltrb człowicczeristlvrr w og lności. P źni j si9
to pokłże, zlrątl sig lvzigła ta obojętnoś truclna do po_

jęcia i do pr'zcbaczenił.

Jeclno z tydn clrvrr źrzrjdcł siarczanych. kt rc prarvic
wyłącznic tlostłr'cza rvocly clo łazicnck, bijc na p<lchy-

łości g ry ztrrrkolv(j poniżilj kości'oła. Worla ta zbict'a
się rv stutlrli, litłirą ł'rvol'zy gr'uby mtrr kallritlnrry, ko_

listy, ktćrrego śrzcdnia rvngtrza wynosi 7|o'. Sttrclnia ta
rna głgbokości 15' a lvocla naplywa r1o ni i w tak rvicl-
ki j ilości, iż ptlziorn t iże rv tŻecl"gny:nl zbiornikrr

i
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wc&lc się nie zniża nłrr'ct 'lvtr:c[x, gdJ ją rr1lrrsz<,zajl1

tlo łłziclteli. ża]olvać trzclrn, żc clotątl lrio oztut'czorto

tlol<ładnic, ile t j rvody napłyrr'a 1v l)cwnylll czasic.

W szczeg Lności nłdmienić tu ^rn:t7szg, iż 'n'otla po-

clroclząca z tego fuz tl|a, l<tćlr'ł!j powi rzo}rnia rla'wnic.i

llvła nicr wnie niższa, zeszlcgo lata ptzez to zna"cz-
lri c się po drrio słłl", Żeją rrjgto rv cclrrlll'zyrrg kaIrlielr-

rrą, a przytt|lln zmniciszono obwćlcl stutlrri. Lrtclzic łvia-
lygoclni rrpewniają, iż sliutl<ienl tego lvoclł stała się
rnocrriciszq, t. j. że odtąd zarvi l'a lv s.rbjc wigcćj gaztł

siarkowoilołvego; ale llaclto zy."liano i tor.- co trw:rżartt zir

nadcr wiclką korzyść* ża te,-az'lr'oda, potr'zcllllrl do

kąpieli po prostrr włłsnym pęrlzona ciężarern, płynic do

rvanien, a rvigc żc nic jest iuż rvięcćj ilal'łrżona na trby-

tek gazu i clrociaż cząstlrorvy ronkłacl rvocly. \\rrcszcic
oszczgclzono sobic tyrn sposobcrll rvyclatJ<u na pomp()-

wanie, iakto przed tćlrrr bylvało'

Podczas mojcgo pobytu w l(rzcszclryicłclr, rvotla

pochotlząca ze żtz, dł'a głtllvnego byłn urgtna i uitlczy-
sta, ponicrvaż cnłsza jeszcze nic llyła rrakr'ytą. Spo-
dziewać się nłleży, że lvkrt}tcc clostarric l]iocną i w clgćl-

le przyz'lvoitą pokryrvę 1 ponieważ rviatlotrro, iż porvie-

tr'ze rozkłada nic tyll<o gnz siarliorr'otlorvy, łlc i znaj-
duiąco się w 'wodaclr siłrczarrych sizrrozylri, jak up.

siarczyli soclu; pr'zez co talric rvocly tr'acą jllkąś czgść

srvyclr skutecznycl] składni]rr]rv.

Wocla o kt<irtlj rrrorva, zrvyklc
czyst^, posiatla mocllą rvori zgnil.yclr

Cic1llotł j(i lnł oc11rowiatlłć +ti0]t.
ini i tlrI<iż srrllrl<.

Ac.zkohviok tctiv

7

r]aleko .i .i clo cir;plic; to 1lr'zcr:ic tetrl1rct'atur'a, jaką ilo-
siada, za\lszc złsługuic na trwźrŁ_9 1 1rolricrvaż taliorva

1rrzerrosi śl'cc'lirią cicplotg L(tzeszorvic rri<l leclrvie o cltł'a

stopnic; cie1lłotg złś prnrvie lvszystl(iLdl irrlryolr rvrjtl ]c-

]<arskiclr ltr'iljorr'ycL Pl_zcwyżBza o jctlcn stopieli. 'lo
nalrr rvsl<aztti e, żc rr'orla g1 rvtlcgo żl'z tlłtl,I(tzcszorvickiego
rvyclobyrva sig nł rvićl'zoh ze znaczn j glgbcll<ości; lrro-

żc sig 1lr'zctlnic,-aptzcz rvat'sttvg ziellli, lltlrjącą 240-250'
grullości. JcŻeli zaś rvodł ta sigga tłlt glgboko; to lr'łaś_
rlic ta oko]iczntlśr! tlrrlrl*czy trirtir, tlla czcg'o ol'l:l, Ża.rys7'c

rv jc<1nakiilj 1llynie ilości, a za wr'ględl na srv j slrlacl
clrclniczny zalctlrvo sig zrnicltia' I>tzet<s brrcząc itrż nrl

sarrro poclrodzcllio rvtltly l(t'zeszoryicl<it'j, tr'uclrro rlać łvia-
l'r2 poglosco ltrir;rlzy ltrt1źrlri, a littir'a rlic tla'tvrro tcllrtr
rozeszla sig, .jakoby ta, rr'ocla zoslabialrr. I orvszcllr śrrrialo

1lr'zyptrściti rlrclżn:l, iż jr:ŻIi tyll<o żrzilclłcl to nalożycic
occlrtbrorvallćlIrr, a 'tr'cda złsl<rirua ocl lricgo o<hr'rrlcorrą

zostanie1 joźli nacito ochr'ntliair(lIlr bg11zic tlcl ztlllitlczysz_
cze 1 że rvtcd.y rvotla .icg*tl zź\ws7,a jetlnal<ic złcltclrvł
przyrnitlty (izyozne i cillottritlztrc , tldzicż w .jetlnakitli
ilości naplyrr'ać bgclzic. A jcźli w t;'tn wzglgclzie clopa-
trzolro się llralych kicdy lrickicrly otlllrian 1 to taltorvc
przypisać rralcży jctl;'nic nicclo."tatcczn i piccz;' okolrl
nz c\łll".

Czyżl:y lvyŻszy stopicii oiepła lvotly I(rzcszorvic-
l<iej z gł lvllego hz<idla niellriał llyć zrr,clrgtą tlo rvicr-
cenia ziclrli , aby z jć'.i łona rvyclobyć rr'oclg cieplcjszą
i posiadłjąeą rvięc j ist<it sl<rrtcczrrych? \Vpr:r,lvdzio cio_

plice siar'czane' są to po nłjrvigliszoj czgści cicplico sa-
tnorodu, jak np. Cieplicc Rakuzkie pocl Wicdniern (Ra-
<1en), Clicplice Tlenczyrisliic, Cieplice (.!asl<ie (Akwis-
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grariskic i t. p. Wszcl*ko d'lłvicrcontl się tłl<żc cicpli<l

iiu*"uu.,y"l,, jłk np. rv pobliżu Paryża rr' (Jn'in'ryrric' 'rv

Lrłju Wene"Lio* i w Dłrrgiclr mrlstaclr (Larrgcrlllriir'kcrr)

lu ivi"lLi"r'l I(sięstwic lJ:rclcriskii'lrl' W tcnr osta'trri rrr

rrricjscu, znajdującem sig w okolicy, oicl'1liąt:ilj lrictlo_

stat""L ouody, *uia". g rniczy lvyclobył z glgbcll<ości

6l' 4'' jcctr'o u nąiob{itszycb ż'-z dr"Ł sia'_t;zanyc1r' rr cic-

płota icgo woĘ l: wna sig f l3olł'

W l(r'zcszowicłclr rlapotykaruy lv rlb{itośoi glrirvrrr'

' lvarunki clo trvorzcrtia wocly siarczan .i , to jr:st gi p s

i szczqtki ciał orgłniczlych' () tćlrr już

nas pr'zckonywa rzut oka nł pr'zylnioty gcognostyczltt'

tcgo lrricjsoa. Wszakżc z zctlrnigt'ia się tyclr istr]t z wtl_

df rv głgbszyc}r warstlvaclr zicmi powstałaby rric tylkrl

'uo,ia 
.i^r""^n^, alc lnożc t ż t&ka' ktriraby w sobic

zawi rala rvgglau Żclazawy, rvęglarr ruagnczyi i tllrlilrcl<

soclu. Albo'wicnr w lozlrlaitych rvarstwtt'ch .iulaso'lvo1;tt

I(rzcszolvickicgo znłjrlujc sig w:1tek do rrtlvorzctrirr t'ir_

I<icj wotly, jako to: wapicnicc dolomitowy, isl<tzyk ' 
il

.oll.,oś.,j i t. p. Pokazało sig to clowodnic podcza's ocl-

l,yrvająccgo sig tcraz lvicr'ccllria rv zictni, przeclsięlvzię_

togo i* Jtr"yrr'or'i., rvocly clo picia' Alc rnożna to llyltl

i irzc.l trlnr otlgailnąć, zastlr'nlrwiająo si<2 rv <lgtilnośoi

,'Jd st,5srrnkarni gcclgnostycznclIri tćj tlolilly' I3lr'rdzo byd:

noŻe, iż lirom taki j rvocly, świder zielrrrry obclarzyłby

uas takżc g&zcu} :l,zotrlrvyrn, lrtrjrcrntr obecnie niekttir'zy

lekarzc pr'zyzna!ą znakorrlity rrtlział rv sl<utlraclr lor:z_

lriczyclr wielrr żl'zć,tl cł. ItądŻ co bądŻ, zawszoby rvar'tlrlrl

',u l(.ocsu,,rvicłclr użyć ślviclra gr}rniozcgrl ku lvytloby_

r:iu cicpłoj rvocly siar'czau{j, n praca ta nloglally tu llyr!

1,ocl.i9tą tclu l.rtrvićj, Żc 1ll'zy gril'rrictrvitl, rv t(j tlk<llicy

!)

ntlacznie t'tlzwirtięt(lIll, lvcltlc ttł lrio zll'ywa nrr ltrrlzilrtlr
lliogłytllr lv tyIu 1ll'zotlrniocic, ttrclzioż rrrr narzątlaolr krr

tcluu potrzc:bllych.

() 200 clo 300 ]ir'ol<rlrv ocl Żl'z(ldła glrirvncgo, krr

1lolutlniorvi s1lostr'zcgaury llrrcltllvlg ]nur'owaną'rv postaci
rlstr'oslttpa czrvoLolloczncgo, rvysrlkości 4 sążni, Spoczy-

wa.iącl1 ulr, poclrva'lirric z karnicrri ciosorvyclr, tr szczyttr
rlzclobioną l<r'ajnikicm łukowatynl. Nilrr pozionr rvrltly

w czas7ł o kt rrlj rvspotnlriłłem porvyż j, 1roclnicsirlntl
przcz st so'lvnc occrnbrorvanic, tvll,ętrze brtclorvli 1lrzc-
l'z<:czlltl j sltrżyło za zl. (n'nik rlla lvocly siarczłn j do

nićj z olvtii stuclrli sprorvatizonćli' To zcbl'łtllą w ilości
r-lostatccz,lrilj clź'rr'iglr"llo z& potll()cą Pollu)y' n, sktrtl<icrn

tcgtl lv;'plyrvallr, u'ocla na' zcrvnątl'z Pl'zez lrptlst i spa-

rllrłł rlo rrris.y rrlłjl1coj postłti nlałżrlrvirry (lrruszli). 'frr
pijali cłror'zy rvotlg clrwytając szlilłlrlrarni, rvy1llyrvłrjącą
z cctvlri rrprrstorv j' Atoli sprorva,tlzrlrrio orv j rv<lćly do

zbi rrrilra .icst niclvłaśoiwc, polliclvaż takorv:r, w rliIn sig
r'ozklatllr, ll trjlll satrr ur trar:i na srv i sktrtcr-lzlrości; l)ollr-
porvłrric zaś trtr'tłtlIlitr jćj uż,yrvalric, a uaclto czyni ją
t1r'oższl1. Jtlst to t'zccz jłsna, żc nlożna, llylo olllirrąć t9
lriorvlrlśoilvtl ść, 1lr z,,'n lr łstłrvion ic u1l trstn opotlal o <| żrn(l -

tlla rv lrrioiscrt niższt!rrr tltl tegoż1 np. 'lv poblis]<ości la,-

ziclrc]<' Wtcdy llclrvictll lvrlcla 1ll'zcznłt ztlltn tlo 1licia
l-'yl:rlly sir2 1ltl 1lrosttt wzllosila rvcdlug l)fa]vŹr fizyczlrc,gr-l

o r'ttrlrltcll sprill<rrjliclycll, nic zaLrzylurrjąc sig w zlliilr'
rli]<tr i llcz rrżylvanin l)oll)P)'. Wszakżc tcraz, g<Iy Żtz<l-

cllo, czy|i rvlłśr:irvio rvotlg rv cz,^sz'y 1rrr<lnicsiourr, tric
rlrł jrrż lvigcij potl'zt:by spr'orvnrlzania rvocly rrłr'alrri gł9'
llićlj rrlożolrcllri. I)onicrv: z zbi rrril< lcży o rr'iclo lri-
ż(j otl cz&s7,j; 1lr'zctll lnożrra'lly ,jcszezc i tcr'az rvzllicść
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o'l\'ą łltttlrkg osłurinjl1cą zbi r'rlilr rvr-'cly, ntrljąct'j slrrżyć

tlo picia, osadztrjąo w rri rrt ccrvkg 1lionowo, k-ttirlrby

pr'zez l'allrig poziorrlc, rvypttszcznłłr, lvoćlg ntl zctvtlątrz,

a ktćlra, o ilcby nic był:l rlzystą, spaclałaby r1o lrrisy

lrralżorvirrorr'atij (lllrrszlon'ri).

I)rrrgie Żrz, clło wocly siar'cza,n i barclzo ob{itc i.jal<

sig zdajc rvyrlające rvoilg llloolliejszą aniżeli tł, jaki .!

clostal'cza Łrz dło gl<irvne, bijc w odleglości l0- 15 lni-
nrrt rlr'ogi, na zinoll al otl tegclż. Znajtlr{ąc sig rv 1loblis-
kości szpita,la, słnży pr'arr'ie 'lvyłączilic cllorynr, lcclzo-

lrym lv szpitalu l(rzcszolvickinl, lrt rzy sig kąpią lv rvo_

clzio poclrorlząc .i z tegoż z,rzoiłl,

Przekroczywszy po por'zącllryrlr lr-rościo bystry po-

to|<, I(rzcsztil'oltq zwanyl zbliżartry się tlo łazierrelr. Zrrbo_

lctr'łrrierrr dostrzegłcln, iż tlrcl'lliano r'rrr/l ktilr'ellli rvo_

cla lekarska płyrrie oil żl'z,3dła ktt lazicrrl<oln, o ilc
lcżą rv korycie potokrr, a rvigc są nicwitlzialrrc1 Że

rrrćlrvig- te r'trry są rrszl<otlzone2 & zat rrr dozrvnlają

rvoclzie słodki j, aby sig rrrigszałł z sitll'czarrą. Bcz rvąt_

picnia ta nieprzyzwoitość jcst tyll<o cllrvilorvr1, przenli-

ioj ą"ą, p owstał ą p o alcz as c embr'o rr'ail i a cz 
^sz,y 

ż,- z dłołt (i,

nietlostrzeżoną z pot'odu zajęcia sig robotanri pilnicj-

szetni. Aczkohvick nic rtrarlr tric 1lrzoc'ilvlio r'urołn tlrcw_

nianym, użytyrn krr sprorvadzaniti rvotly sialczanćl.i 1 to

jednalr zcla nri sig, iż tirliolvc porvirrnvby l:yć prowa-

dzone popod korytem potolirr, rv kanaltl nlllrolvanylllt
przy rrżyciu krr telrru cyInentrr, nieprzepuszczająccgo
lvocly. Albowien tyrn sposobellt nie psrrłyby się tal<

cz,ęsto; a więc nie rvynragalylly czgstii lra'Pl'a1vy.

il
Na lovynr lllzcgu l(rzesz rvki, nrnirlj n'igcij o 3(X)

lil'ol<(lrv o rI Żrr' ł1l a g'lri.rvn cgo lcżą łazi clll< i rv ogr'o tlz i c zl ly t

zacicnitlll;'rll. Jcst to glllłclr ol<łztl.y, 1lorząrlnic i tr.rva-

lc lvystłwirllry, 1lir1lrny 1lollrnili szlndrctrryolr clzicclzicrirv
tcgo lnłiątku, ktotzy go poświgcili zclrorzalyrll bliźniru.

'1'a jcdrlopi9tt'orr.:r łlutlorvla', do lrtrir.ćj lvnijść trzclla
po liillitr 'tvsclroclach, rna 16 sążlri tlltrgości. \{rzdluż li-
czylny w nic.i 8 okien; łv szćtn lrrł iclr 3. żalowaćttze-
ba, ża tclr picl<r'ry clolrr .jetlną stroną potlltrżną zrvr' cony
jcst l<rr ptilrrrlcy i żc stłrcl, ronłożyste d,-zewa, zbyt gę-
sto sttdzonc, zaciclriaią go llazbyt; gdy tyluczaserlr ll.lu-
ralva, prz),strojolla llviatauri i lrr.zcrvnmi, kill<t-r kclrarni
tlrzcrv cicnistych urozmaiconn, bylnby nicl'olvnio przy.

.icurniejszą dla l<a1liącyclr się; sntnc złś łłzicrtlii, zrlaj-
rlując sig lv olrolioy błrclzo polvabne,j, ożylviłyby calc
zclr'oiorvisko. Iłrjrvrrież uie mogg tcgo poclrrr'alić, żo btr-
ttrrwla pr'zerzeczo\a z clrugićj str'orry t' ,j. otl rvsclrotltr,
nie jcst ani zalrrklrigtą', łrrli naq'ct ogroclzorrą. Zt1tl bolvielłr
pochoclzi przykry a nawct szkorlli.wy <lla chorych plzc-
ilIuuclr a llalvet nitlpokćlj, jak w douru przcclrotllrilrr.

I)ltlgi, lccz rriotlostatccznie oświctlony, a nawet po_
sęplly kor'ytatz, (l-'I' sz roki, rnający por'zątlną podło-
gg, bieży porrliędzy clrvonra r.zgdauli łazienck, znajdrrją-
cetrli sie na pclzieltniu togo grnaclrrr. Nie nastajg trt nł
tcn spostilr starviłnia łazienck, miarrorvicie na potuieszczc-
nie t'aliorvyclr 1lo o1ltr str'onłclr l<orytar'za. .Ii:st to lrorvictlr
złbytck clzasrjlv clłrr.rric jszych, il rv rvczłs takic ru'zą-
dzcllic ucllor'lzilo za rloblc. Atoli rvzbrania ollo 1llz"r,st,i1r
śrviłtlrr i 1ltlrvictrzrl, tttt.trtltli:t zlrcltolvanic oclrcrlostlv:r,
i s1ltlko.jrt, ll gt1;'lly l<iorlvś llrlrl't, lłlzitllt1<i.strlrviat! lllirr_
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no' zal)clvllc zanicclralroby takiego rozPołożcltia izb ła-

zicnkowych.

W og le gnlaclr tcn mieści w sobie 74 łazianck,
a pornigclzy nicrni, lv tlzicsigciu znajduie się po jctln j
wanllie, w cztrjrcch za po clwic. Muszę tu l,łyzlla,ć,, iŻ
łazicnek z ćlwicma wannami poohwali nic mogg' Albo-
wiem w takim tylko przypad,I<u dałoby się usprłrvicclli-
wi kąpanie się dwoch os b w jednćj łazience, kietly
się lrąpa mł ćlziecko lub osoba dorosła, alc tak słaba,
iż pottzebujc czyjć,jś opieki. Ale nłl,wet i w takirrr razig
jedna tylko osoba kąpać się może, Wyjąwszy iećlnak
tę okolicznośti, jednoczesrre lrąpanic sig dw clr osćlb w jc-
tln j łazicnce uważam za nieptzyzwoite.

Szczeg, łowym łazienkom nie rnożna nic zatzuci,3

zc względu na ich ptzesltzeil, oświctlenio, suclrość i bu-
clowg;i owszeln należy je policzyć cio najlcpszyoh. Wszc-
lako nie st suje się ta pocllwała do ltządzenia łazienek.
Nigdzio nic znalazłam druta lub taślrry do rlzwonka,
nigtlzie nie ilostrzegłern tyle clogotlnyclr zamkr5w ,fo za-
trzaskiwania. W niektrlrych łazienlrach było zanaćlto
sprzęt w, w innych znowu zamało. W og<ilnośoi byłoby
to tzeczą pożądaną, żeby sprzgtarrli wszystkic zatr5wno

obdzielono łazieni<i. \Y lrażd{j z':vyczajnćj izbia łazię-
bn j opr cz wanny i clzwonka porvinien być st ł, clrva

krzesła, wi szadła na odzież, zwicrciadełko, poclrrriżclr
i rcg ża; ani mni j, ani więc j. }Viclkie konroćly, za-

bytki tlawnych' czas<iw, są zupełnic nie potrzebnc.

Wszystkic wanny są tu micclzianc, rv podłoclzc, ko_

ło niclt płytani karnicnncmi vyłoŻon j, nalcżycic zagłg_

tit

lliorrr:1 ctl tlic tylko rrłatrvi:l ltąpiącynr sig wnijścic do

nic]r alo i orlpłyrv lvody. 'lrzcba tylko żałolvać, Że tc

pigl<rrc i kosztownc wannY s:1 za rrralc; a rvięr: cllł lrą_

piącyclr sig rricwygoilnc. ]]ardz<l trt'ałe i tr:rrr'ct pięknc
są l'rlry miodziatlc, ztopatr'zotrc rv l<trrlri nlosigżnc, ktri-

r'crlli lvocln zinlna i ciepła napłyrr'a tlo rvanicn. 7 npo'
cloblrriicrn rvsponrnic trr tnuszg o cz:r'rnia,rvćlj powłocc

siarczylrrr rniedzi, l<t l'ą witlziłłem rvszgclzic na rtrt'acll

i ktu'l<ach, furk, iż jc trzcbn często i starannic clrycloży,3t

rr,liy sig rlłr, niclr nic rrtwol'zyła z,byt' g;rtrba warstwa orv j

istoty. Zjarvisko to, rvtccly cloili ro clostrzcżorro rv takilrr

stopniu jal< clzisiąj, gdy ź,'z t1ło nalcżycio occrnbrorva_

no :l t rlr słrntlnr potllriesiono poziotrr rvo<ly, zbicrającć:j

sig nacl nirlln. Jcst to pr'zokclny.rvający clolv cl, iż wotla

I(rzcszorvicka nic rrrłło rv sobic zarvi rł siar]<i.

obadlva '-zgdy łanicncl< nrnją swc osobne kotły clo
grzania rvody' osłdzone w izbie krr temu przaznaczon(j,

tudzicŻ rtrry prorvaclzące woclg tlla każdcgo rzęcla z oso-

brra. Zasltrgrrje tn na pocłrrvałg prostc a st(isownc tr$tźt-

wicrrio tcgo rvodociąg:u, za rvzglęclu na tg okolicznośr!,
iż rvotla, plynącł zc żtz dla, położoncgo wyż(j niŻ la-
zienki, wznosi sig trr rvłasrrą siłą. Byłoby to r'zeczą po-

żąclaną a nir1vot ltoniecznie potrzcl)ną, tal< ze rvzglgdtl

na słarr'g zrlrojowiska jalro i dla dobra, chor'ych, żeby

worly mającej s\aŻy do lrąpieli, nic grzano, jal< tlotąti

rv l<otłłcll, |ccz żclly ią ogrzcrvano w tvanrraclr, za

l) onlo oą pary. Alb o"r'vicrrr tynr spo s ob cnt nicc-loptr szczanoby;

o ile to być moŻc, rrlatywania głztr siar'korvorlorvego.

Nł pićnvszćrn piętrzc gmaclrtr pt7'el-7,eczonęgo znaj-

rlują się, 1lotl bnicż jak na cłole, po obu str'onnclr kor'y-
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tatza, ttzy nrieszkania lunicjsze, a sz.cś rvigkszyclr, rv l<t _

lytłr sprzęty, tak jak potr'zcbę tłgo rrrvażałenr rv nanryclr
łazienkacll, powinnyby być porozstarvianc w liczllic pr'zy-
najnlnicj st srinkowo r rvnrlj.

Służbg rv łazienkaolr pełni łazicbny. O usługg nie-
wieścią zaś stara się nruszą sami mieszliancy łazionek.
oczyrviście takie urząclzcnie tyllio clop ty zaclrorr'an tn
być rnoże, clop ki rrrało clloryclr i to tłkiclr zjcżdŻa się
do l{tzeszolvic, kt rzy nlogą i clrcą przywi,ć,Ż zc sobą
czeladź żcriską.

rnną wadą, sp lną l(rzeszowicoln i innYitl ztlrtljo-
wiskom krajowym, jest prowaclzenie osobnego go-
spo<larstwa, czyli m wiąc rvyr'aźni j, osobna clla każ_
dego gościa lub r'odziny ktrchnia' Przeto każilorr z Iyclt
przemiiających mieszkaric lv l{rzeszorvic nrtrsi stlnr sta-
łać się o jadło i nap j, a w szczeg luości musi sobie
kazać, gotować obiad albo w ]<rrc}lni należącilj clo jego
mieszkania, albo li t ż na konlinku, znajduiącyrn sig
u' izbio w kt r j przeby'wa. Jcst to clarvny obyczłj na-
rodowy, zabytek z orvych czas w, gdy pruy złyrn go-
ściricrr rzadko gclzie stała karczma, a .w zdrojowiskaclr
najlepi j rrrządzonych nie było traktyjcrrri. Przcto kto nic
chciał bietlować, alv szczeg lności być głotlnynl, ten
'wybierał się clo rł' cl z czeladzią, zapasem żywności i
najpotrzebniejszcmi sprzgtami. O ile rvigc ten obyczaj za
o'lvyclr czas w był st sownynr, o tyle jcsi n[rg&nnyrll
obecnic, gc1y rr wszystkich zclroisk siar-ają sig o zn,spo-

kojenic rvszystkich potrz,eb chorych plzybyhririrv I bo
rlla rvłasnej korzyści czynie to rnrrszą.

l5

Drlprilii lrasi clrorz.y lv ztlro.iorviskłclr kr'łjorv5ch rritl
znajclą wy8odlrcgo posłłrrit, slll:l,czl1 cgo jatllł
i tl rl br .i rts ł rrg i; <ło1ltity llgrlq rrrrrsieli szrrliać rvyzrlro-
rvicrrił rr rvćlil zrrgranicznych, i zrvigl<szać jogo Ż^|\oż-

nośJ, bez rvzglęritr ua to, żc rv sw j ojozyznie znłloźli-
by nożtl jt',szczc stilsorvrricjsze clla siebie rvocly, aniżeli
rv lir'aju r:bclyln i żc lvr'dając picniątlze rt ctltlztlzicttr-
crilv, t tu salrrrlln.trszczrrpl:lją rn:ljątol< naroclolvy.

' A lvigc chcąc potlrrieść zilr'o.jorviska krajorr'e, ttze-
blr pr'zeclervszystlrićln, i to koniecznie, postar'ać sig o to,

aby chorzy znalcźIi w niclr wszcl](io lvygocly, .iakic irrr

sig llalcżą1 it totllu pi<lrrvszcltttr l<r'ol<olr'i na <llot1zc ulcp-
szcri stoją 6lćlivnic rla zlr,rvatlzie oSoblre tlla każdcgo rniesz-

kłriclł ktrclrnic. A]llowicnr nie tylko że oclstr'ęozają rł'ielrr

clror'.yclr o<1 zrh'ojorviska, rv tłki spos b urządzonego; alłr

llatlto lric tlo1lrtszczaią założcnia rv ni rn rcskltrr'acyi, rrtru-

tlniają obcorvanie gości ztiro.iowych poruięclzy sobą, oso-

blilvic zaś przeszl<aclzają olliarloltr torvarzyskilrr czyli tak
zwanclllll stolorvi gościnnenrrr (tablo tl' li tc), kt ry tyle,

rrpr'zyjcturrill żvcic lr rr't]tl. llr5lvrlicż rr<larenrniają lckar_
slri cloztil' lrad clroł:eltli, othroszący sig clo jadla i rta-

pitktr; rvrcszcic cląią porvritl clo nicporząclkrr, niepokojrt,

zrvał' tv, a nawct złgrażają pożarcnr.

A więc tnltsz9 tu jak nnjnrocni .i i bezrvarunkolvo
nirstłlr'ać rla znicsicnie krrcdlerr osobnych lYc wszystkich
zclrojowisl<al:h br:z wvjątlrrr' Nicldraj iclr nikt nio bl:oni
Ł m, żc gośoic przybylvający clo zrlrojtlrvisk, sarrri sobirl
życzą mia<': srr'ą rvlasną krrclrnię. Ry noŻc iż tcrr i rv

tcgo pr'agnic; alc tllł rviększości.icst to kłluic/r obrazy;
:r tnc.y rvvrzcl<llą sic zrlro.iorvisl<źl', 'tt' l<t<ircrll nie trtożtl:r
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sig urvolnić ocl kłopotrr panrir2tania u g1yyln obicdzic. Nic_
chaj tylł<o właściciel lub rząilca takicgo ztlroj orviska pi rw_
szy krok trczyni ku zniesieniu tcgo przestarzałcgo na_
łogu, ofiarując swym gościonl stlił clobl'y a, tani, a wkr'r1t-
cc zobaezynty koło uicgo nic rnały poczct stołownikćlw,
a wszyscy rozsądni i życzliwi pochwalą tcrr postgpek.

W Krzeszowicach znajdujemy wszystkic wal'unki
ku skutecznemu uchyleniu orvych kuchcn osobnych. Co
większa, wspaniałe komnaty godowni ś.wiaclczą lv.ymo-
wnie o za;rniatach szlachctn j zaloŻyciell<i, lrt ra wyra-
źnie pragnęła tcgo, aby gościc przcbywający tu l<tr po-
ratowaniu zilrowia obiarlowali i ba.wili sig pospołu. A
więc trzcba tu tylko zd'obyć się na ten pi r'wszy krok
stanorvczy, a następnie to co się zrobiło prowatlzić da'
l j w tym samym duchu.

Ku p łnocy, o sto krokćlrv ocl łazicncl<, stoi wzwyż
wymieniona godownia, z angiclska (foxalern vauxhall)
zwanł Jest to wspaniały gmach o 1ligtrzc, w ktrilynr
znajdują się clwie wielkie sale, a' obclk nich kilka spo'
l'yclr pokojćlw, bufety, galeryjc, lrtrchnia, olvo zgoła
wszystko, czego tylko potrzeba ku rvygodzie i p,-zy-
jemności zgtomadzonyclr tu gości. ]]rrdorvla ta jest tak
pięlłna, iŻ ntogłaby byri ozclobą każdcEo zclrojowiska,
a z,a;wszę będzie' pomnikiern szlac}retnyclr riczuć swoj j
założycielki; obecnie zaś jesi niemym świaclkiem tla-
wn .j świetności Krzeszowic, jako zdrojowiska.

A'lbowiern cicho i głrrcho w tym wspaniałym gma-
clrrr. Tyllro rv lecie, w clni świątocznc, kiedy lnieszka -

cy Krakowa w zn^c7'n i liczllie przyllyrł'ają clo Krze_

t7

sztlwicl koloją że|aznl7, a'by sig Dźrcieszyć crrdrryln wido_
l<itlln okolic teg<l pięknego siola, oŻywiaią go ci przy-
lotni przybysze i przyporrrinają mu cla.wne biesiady i

rrczty, jakie się tu odbyrvały. A czyżby te świotne, rvc-
sclłc czasy lrie rlliały jrrż rvr cirl ćlla I(rzcszo.lvic? Życzg
inr tcgo i spotlzicwam się; ponieważ nie rvąipig o dżrvi-
gnicniu tarneeznego zclrojowiska.

opr cz olvyclr kilktr mieszkan w łazierrkach, o lrtri-
rych wsponrniłłcm powyżćj, nie nrasz tu więc j pomie_
szczenia dla gości , kt rzyby tu dla zdrorvia zabawi
chcieli. oczywiście tak szczrrpła liczba pomieszkari nie
byłaby dostateczną , gclyby znowu więoej clroryc}r clo

Krzeszowio zjeżdżać' się rniało; co nastąpi niezawodnie,

icżc|i zdro1owisko tameczne tak trrząilzon m zostanie'

iak tego wymaga nauka lelrarska, tlc\zież wykwintniej-
szy niż tlawniej sposćlb życia hd'zi zamożnych.

W takim razie byłoby tzeczą najprostszą oćl stro_

ny zachoalni j łazienek dobudorvać dwa skrzydła r wn j
dłrrgości. Tym bowienr sposobem zwiększyłaby się licz-
ba izb łazicllnych i micszka/r dla gości kąpiącyclr się.
Kąpiel kosztuje trr 20 lrr. rn. lr.1 lrto zaś opłaca dzien-
nic 30 kr. m. k., ten clostaje łazienkę ku wyłącznemu
używarriu takow j. I ten zwyczaj odkrywa nam jedrrę

z w^d" naszych urządzeit łaziebnych. Musi on rrstać,

skoro tylko rvigc j gości clrorych do I{tzeszowic zjcż-
dżać sig bgdzie' Ale nawet jlż teraz powinicnby by
uclrylonyrrr, jeżcli ma być zaclrowy\Yany porząclek i o-

chęil stwo, jeżcli ustać rnają nadużycia i jeżeli w og l-
ności cloz<jr nad zdrojowiskiem tak ze względu na zdro-

2
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wie kąpiących się, jako ze'wzglgdu na clllyczajność, za-
prorvaćlzon nr być ma.

Za mieszkanic złożone z jedn j izby płłci się na
dobę 371l, kr. m. k. Jeżeli zaś takowe skłatla sig zdwu
pokojćlw, wtedy koszĘe dziennie 45 kr. m. k. Wreszcie
cena takiego lnieszkani& razern z lrąpielą łvynosi clzicrr-
nie 1 złr. 15 kr. m. ]<.

Taka taniość mieszkali i kąpieli clowodzi lviclocz-
nie, że szlachetnemu dziedzicowi Krzeszolvic rvcalc nie
chodzi o zysk, alc przedewszystki m o clogodzenio po-

trzebom chorych. Rzecz jasna , że tak niskie ceny, w
obec tak mał j liczby chorych przybywającyc}r do tego

zdrojowiska, wracają właścicielowi zaledwo jakąś część

nakładu, jakiego wymaga zarząd jego; a t m łatwiej
temu uwier'zył3, ile że nie jedrro w tyn zakładzie rrwa-

żałem , iż zrobiono jak najporządni j i najtrwalilj , crl

oczywi,ście nio małrr kosztuje, awydatek na utrzymanic
zdrojowiska bywa prawie jednalri, czy rviell<a czy|i tćż
rnała liczba gości ze korzysta. Przeto w takich oko-

licznościach wynałożorr& na ten cel kwota, jest nicmałą
ofiarą, kt rą z wrodzon j miłości bliźniego przynosi cho-

rym rodakom' AczJrolwiek zaś taką ludzlroś lznaję z
wdzięcznością, to jeclnak trrnienram, Że tał<owa rvtedy

dopi ro przyniesie pożądane owocor- a zalazęmkorzyś<i
właścicielorvi tego zdroiskn, jcżeli ono tak trrządzon m

i utrzymyrvan rn bętlzie, jalr tego wymaga nauka lekarsl<a

i duch czasu.

Opieka lekarska nad choremi rv Krzeszo'
wicłch por1lcuon& .j est lel<arzowi lrrabsl<iemtt,

l9

I)rającemu pocl sobą aptekg. Zważywszy atoli, iż obo-
rviązkiem tego leliarzł jest nie tylko rrlie pieczę o clro-
rych, znajdrrjących sig rv tamecznym szpitaln, ale i o
rvszystlriclr mieszkł caclr rozległego hrabstrva Terlczyri_
skiego, o ile potrzebrrją porrlocy lckarskiej: to poka'zrrjo
się z tego , iż rvprarvclzie goście użyrvający w tl Krze_
szorvickic}r znajdą rv ninr rloraclę ale zar'azenr i to , iż
zdroiowishn zby*'a na osobnyrn lekarzu, t. j. na clozo-
rze i opieoe, niezbęrlnie potrzebn j ćlo porvotlzenia ta_
lriego zakłaclrr.

Lekar'z j est zawszc clrr szą z,cl r'oj owiska.
on je ożywia,, ptxlnosi i wskazrrje stanowisko, jakie rrrrr

na|eż'y ne względtr rła czynniki |ecznicze, kt re posiacla
zilroisko , ludzież ze wzglę,lrr na pewne zalety, kt re
mrr się dostały rv rrclziale. r,cliarz zdrojowy pr'zestrzega
porządku i ocłręclostwa; czn$'a nacl t m , al:J słtrżba
zdrowił szła trylrern prawidło'wym1 zaleca zapl.orvarlze-
nie ulepsze rv zakładzie, jakiclr wymagźr postęp nalrlri;
pilnuje tcgo tvsz,ystlriego, co zostaje rv bliższynr lułł dal_
azym związ}<rr z żyrvieniern choryc}r; stara się o rozryw-
ki i zaban'y1 jest torvarŻylzem, przyjaciolem i cloraclcą
chorych zgromadzonycll okolo zdroju; on właściwie kie_
rrrje cał m źyciern i ruchem u rv d. on zbiera spo-
stl'zeżenia d'otyczące zdrojtr oddanego w jego opiekę;
on śledzi jego skutki i potrzeby miejscowq ł ogłasza_
jąc tlrirlricrrr srvc ćloświaclczenia, rozslarr'ia zdrojorvisko,
kt re rnrr po'lvierzone zostało. 'I'aki lekarz, lroniecznic
potrzebny, jeżeli zclrojorvislro nra zal<rvitną , rntrsi ły-
łącznie poświęci się swemu powołanirr; a rvięc nie mo_
że jeszcne innyclr oborviązk w br.ać na siobic' Być mo-
że, iż za rviele żąi'lam or1 hojnego dzieclzica, żeby opt cz

.)
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rlwrr lcl<arz<lrv opiekujĄcych się chor'clni rv szpitalu Ktzc-
szowickim i w okolicy, rrtrzymyrvał jeszcze trzccicgcl'
A jednak rnam to przckonanie, Żc się bez tcgo nie o-

bcjdzie.

Przejdbny tet'az do korzystniejsz j strony ztlroju
głrlwnego lvKrzeszowicach, t. j. ,lo jcgo skrrtk w
leczniczych. Krzeszowice, nicgdyś tak sławione, do

kt rych chorzy tłumnie sig cisnęli, gdzic coclziennic r'o-

biono około 300 l<ąpicli i najpigknicjszc zuŻywaniaiclr
lvidywano skutki, podrrpaclły tcraz'rvidocznie, 1lorrit;r'raż
toneszła się pogłoska, żc woda tnnrcczna straciła na
sw j mocy, a do tego trrrćlnc irn wsp łzawodnictwo ze
Slvoszowicami i innemi podobnerni zdrojowiskarni,
zwłaszcztl' z agraniczucnti.

Dotąd nie posiadarny rliestcty! dokłac1ncgo rozJlioru
chemicznego t j wody, aby za potnocą niego zbić albo

1lotwierdzić powyŻsząpogłoskę. Alborvicrrr rvszystkie,
po dziś dzien ogłaszanc wiadomości o skłac1zie clrernioz-
nym wody , poc}rodząc j ze źrz c7ła gł rr'nego, nie "rvy-

łączając nawet tych, kt re przerl laty poclał był Pro{.

JłŚxrpwrcz , można tylko uważać jako c1onysły, mni .i

więc j zbl'iŻane do prawdy, nie zaś jako pcwny, godny
wiary wypatlek rozbiortr, otlpowiaclaiącego obecncmtr

stanowisku nauki.

'Io tylko pewna, że'woila przcrzecŻol'la posiacla nie_

rnało gazu siarko - wod<llvcgo; tl cz m nas pr'zekonywa
nietylko właścirva temu gazo'wi wo i srnak, alc i osail2

powstający wwoclzie. Atoli nie wicnry tcgo zpewnością,
czy ta|rowy zawi ra w sobie siarczyl<lva'pnił, siarczyk soclrr

Żl

lub jaki inny. Aczkolwiek jeclnak skłaclniki cheruicznc jł_
kiejś wody l karski i są pi rwszą i naigł wniejszą'lvska_
z wką ku occnicnirr j j skrrteczności lccznicz j, tal< ćlłlece,
iż wszclkie inno rvywotlzenin t jŻe zobecności ist t nic-
ważkiclr w wotlzie z lvłaściwcgo jej cicpła , lvcale r -

żnego orl ciepłł posprllitego, lub wcale z jakicgoś taje_
jcłrlniczcgo, nie1lojgtcgo tltrclrł zcltojolvego, jako niezgo-
rltro z rratrką oclrzrrclir! trzeba: to ptzecież o sklrtkłclr
lekarskich jakicgoś żrz(lłIła i o szczcgilło'lvyoh rvskaza-
niaclr do rrżywania worly, jaką tlostarcza, ostatecznic
tylko dośrviaclczcnic l karskie stanowić mo-
że; jak to już na inn m miejscrr i to kilkalrrotnie twier-
dzilcln i trtlowoclniłcrn. Albolvierrr sp lnemrr wszystkinr
rvodorn lrlkarskirn czynnikorvi, t. j. szcz r j rvoclzie
pi rwsze nalcży się miejsce porniędzy rozlicznenri isto-
tami uzdrawiającerni, jakie w tyclr dzielnych śroclkach
lckarskich skupione rvidzimy. Ale krom sam j wody
lekarskiej, zdrojowiska nastrgczają chorym rożnc inne
wpływy zbarvienne, popi raiące clziałanie t iże.

łVreszoie silln sposrib trżyrvania j j, przyrnioty
miejscowc zclrojo'wiska, dotyczące tali powietrza iako i
zierrli, na ktr5r j sig rozłoŻyło, zmicniają mnicj rvięcćij

rozmaicie clziałanie czyście clremiczne rvocly l karski{i,
i to rv takinl stopnil, iŻ od tych lvrzkomo rrbocznyclr
rvpływ w zaIeŻy właścirvość pewnego zclroju.

Jcźli wigc oclrvolanry sig clo rlośrviadczerria lel<ar-

skiego, Począlvsuy otl pi r'wszycłr spostr'zeŻe ztobio-
nyclr nrrtl skutkanli lecztliczcIni rvody zc hz(ldła gł(lw-

trego w Krzeszorvi<lłcb, łż dnia dzisicjszego, to wiclo-
letnio tloświłrlczcnie lioznyclr i r'zctelnyclr spostrzogll-
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cz w tak korzystne t j wodzie daje świaclectwo, iż gily-
by nawet rlo słabszych w cl siarczanyclr zaliczoną byri
miała; to ptzecięŻ pocz'ytaną być winna, jako bardzo
cenna i pożyteczna woda lekar.ska. Gdyby się nawet
pokazało, iż wod,a ptŻerzcuczona posiada o kilka rlziesię_
tnyclr częśoi cala sześciennego mni j gazu siarkowodo-
wego' aniżeli inne znano woćly siarczane; czyżby ta
okoliczność minła ją upośleclza przećl innemi, kt rynr
sie alostało więc j tego gazrr? W tedy rnusielibyśmy za-
przeczy , skuteczności takich w d, kt re zewzględuna
sw j skład chemiczny należą do w d zupełnie obojętnych;
a przecieŻ i te słusznie wielce są cenione dla srv j sku-
teczności.

Nie bez żalu czytamy wdzielc Lłr,orrrarx'ł opowia-
danie, nacechowane zantiłowaniem prawcly i ścisłością
naukową, wielu chor<ib, kt re za Pomocł wćlcl I(rzeszo-
wickiclr nad wszelkie spodzi wanie uleczonemi zostały;
kt rc to wypatlki p6Żnić:j, a nawet jeszcze i w najnow-
szych czasach niel.az się powt rzyły, słowem o najświc_
tniejszych skutkach z lŻycia tyclr w d, a kt re jeclnak
tak rychło poszły w zapomnienie!

l)oświadczenia te, pochotlzące o<ł lekarz w tak za-
służonych ludzlrości i ze wszec|r miar wiarygoilnych,
jak Lm'oNrAIN]'' KIIITTI'L, FIT,ING' I(rł,aŚNrn\rrSKI' RA-
DZI\ł,oŃsKI i kilku innych, doświadczenia ztrpełnie zgo-
dno z mojemi, porrczają nas , iż wotly Krzeszowickic
w następujących chorobach okazały się rr.ielce skutc-
cznęmi.

') 
w tak zwan j ch rne rtęciowe.j (Cache_

xia rnerctlrialis), gdy po długicm rtżywanitr rozliczrryclr
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I)rzc|wor' 1v r'tęci pozostały rriżne osrrtki, rozpłcllirry sko-

ry, pleślliłrvki, wrzotly, nabrzmienie gr'trczołrilv, kości,
clbok przyparlkrirł' świadczących o nieclokrerł'ności, o
chorobowtl rvygcirowan .i tkliwości, o lerriwilrn trarvicniu
pokann w, rvreszcic wyc.lrrrclnienie i oslłbicnic.

W takich przypadkach woda l(rzeszowicka nie za-

wieilzie oczclrirvali lekarza. A jeźli Llnonr,rrNn powie-
dzial, iż dlrr, takich zuohćrrv, kt rzy za rviele rtęci spo-

trzcbowali, woila siarczana lv Krzeszorvicach jest lekieur
jedynym, a twierdzenie to popiera wielu zdarzeniami,
kt ryclr był świaclkietn na miejscu; to z mojćj strony
rnuszg tlltr lv tynr wzglętlzie zupełnic ptzyświadczyć.
I}cz poclryby 'wielrt takich clroryc,h mogłoby 'lv Krze-
szolvicaclr odzyskar! zrlrorvie, kt rzy go szrrkają 'tv Prrts-
kich C ąch ach (A kw is granie) lub w szwaj carskiclt trn źn iącl l
lawlłolouch (po fran. I'obche; po niern. Leuclt), lrrb rv in-
nyclr dalekich ocl kraju roclzinnelo.

2) W roznraitych ostrtl(ach ptzcwłocznych,
jako to: w toy7ll'yskaclł, (Eczcnla) w yltet'zcltnicaclł (I'i-
chen), lv ylarclru (Psodasis), w świerzbiqczce (L'rurigo),
zwlagzcza, ioźli takowe rozrvingły się na t|e zołzou m,.

'fakic choroby wody ](rzeszowickie zgłat|zaią rź\7' l\tI

Ż,&wgze, lrłb przynajnrni j rra człs dłrrższy. JeźIi zaś
IIAFoNTAINI' opowiacla, iż na łlługic lata przed .lvysta_

wicniern łazienck'lv l(r'zeszowicrrclr rnnr]stlvo żytl w
zjcŻdŻało tam, aby się pozbyć śrvi lzbu i żc oni plze_
tlewszystki m rozsłźWYili to zdr'ojowisko: to oczywiście
}vyr&z świ rzlr obojmujc tu przer żne osrrtki przcciągło,
lrt rc wtirvczas, osoblirvie rr życlriw pospolicic poczyty-
lvano za r'łiżnc lbrrny śrvirlrzllrr.

3) JeŻcli rłrry, wru orly, goj ą si<; z trtttlno-
śoią; .jcżoli ktlści zlarrrźrllo llic olrclą si9 Żtl|-
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snąć; wtccly kąpicle rv I(rzcszorvicach bywają tak sku-
tecznerrli, jak w Cie2licąclt. Rakuzkjcł (Baclen pocl Wic-
tlrliem), w Cieplicaclt, Czeslłźch, v C'teplicctclt Rzdzy slcich
(w Węgrzcclr), i w wielrr inuyclr łaźniaclr tcgo rodzajrr.

4) Szczeg |ni j sktrtecznerrri ol<azały się rvody prze_
v'eczone rv lriekt<irych r'od'zajaclr gośćca skćlrncgo
i mięś n iołvcgo (Rlrcrrmatisrrrus cutis, rlr. rnuscrrlorttrrl);
jeżeli tylko clroroba ta nie sprowłilziła rvypocin stwat-
rlniałych, a ubyt mtgśni w (Atrophia nrusculortrrn) ieszcze
lie zaszedł zbyt <laleko. Nie rrlasz pr'arvic clrorcgo,
rlotkniętcgo tą dolegliwością, kt ryby rv l(rzcszorvicac}r
nic oclzyskał zclrowia lub 1lrzynajrrrni_j znaczn i łrlgi;

iak się o tćrn wiclokrotrrie przckonałcrn.
Ilćlwnież wracała tam rucharvośt! rv człon-

kaoh, 1itćrrych sta'lvy ztosły się były skutkienl
gośćca ltrb dny (r'euuratyzlnu lub artrytyzmtr). Na
tg dosyć uPor'czywł wac19 zalecał I,AFoNTAINIr i jcgo lra-
stępcy w l(rzeszowicach, nic tyll<o kąpicle, alc i o}l-
kładallie stgżałych członkćlrv tirułem , utworzonyln z
tłmecznili wocly siarczan j, i to ćzęstokroć ze sktrtkierrr
najoczywistsz,yrn.

5) Zasługujc też błrdzo n& u}vagę spostrzcżcnic,

.iakie oil czas lv LAFoNTAINA aż clotĄd nie mało zrobiło
loliarz w i nie -lekarz w, iż wocla Krzeszorviclta jest
rvielce sktrteczna w porażeniu; tak clalece, iż takowa
może iśdź o lepszą ze sławnemi w tynr wzglgdzic cie-
plicami Czeskierni, Gostyr{skienli i z Dzikiemi Łaźniami
(Wildbad). Zapewne były to porażerria, częścią gość-
cowc, częścią pochodzące z zattucia, osobliwie ołorvionr,
taclzicż porlrżcrria zimticze i innc już to następowe
(zwr'otowe), jnż t ż tak zwanc pierlvr:ttre, bęcląco skrrt'
liiern rvarly lclzenia pacierzorvegol kttirc t4i woclzie
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przyniosły sławg i clotąrl ją rrtrzyrrlują. Wreszcie ani

wątpi<!, żc wocla l(rzeszołvicka popicra t ż leczenie talr

zwanych porażeli organicznych, jakic np. 'pozostawi:r
po sobic rrdar (A1loplcxia). Ilr5wrricż często koily ką-
piele w l(rzeszowicaclr rriżne nerwobtile, osobliwie b ri l
kul s z o wy (Neuralgia ischiaclica),

Nakorricc mllszę tl przytoczyć, lŻeisr,y rodzai zol-
n lv, odznaczająaych się cerą bladą, wojźrzenienr cia-

stolvat m, rriewielki m nabrzmieniem gruczoł<irv, nieŻy-
tern (l<atarcm), osutkami; ktr'rryru to przypadkom towa-
rzyszy nieclokrewność, a tr dziewcząt zboczenia. lv cŻy-

szc,zenil rniesigczn m. W tal<iclr przypadlracłr wody
I(l'zcszclrviclric sl'trtkują rvybornie.

Poprzcstaię ttr na wyli<.lzeniu tych kilkrr gron clro-

rtib, kt re, polcgając nł cłośrviaclczcniacL 'wiary goclnyclr,

wotly powyższe slrrrteczrric pokonywają; aez sa'rnorzccz-
nic m(lgłbynl jeszcze przywicśt1ź na t rn rrlicjscrł lrilka
innych forln ohor b, powinowatych z tamtenri.

Jcżcli za,3 wotly IG'zcszorviclrie tego clokazać nają,
txl rricgt1yś s1lr'awiały i za1rcwrre jeszcze i clziś sprłwirr,ć
lrogą, to zc1ro.iorvisl<o, ktr5rc rvywołały, tak urząclzon m
być porvinno, aby oJ\'c 'woaly nłlożycie skutkować lno-

gly, a clo czego nauka poclajc nam najrvłaściwsze spo-

soby. Nic masz borviem lvody lckarskiej , kt<iraby sa-

:n:''lo |)l:z)cz sig rrztlra'wiała chor'ycłl , ale tylko o tylc, o

ile lrrtlzitł lrrłlicją obr'acać ,ią na swoją korzyś .

I(u teuru potrzeba:
1""". Czgścić j zalecać pi ci c rv o dy, czyto ze ztlroirr

i;lr1rvnego, czyli t Ż ze źtz dła Zofijrrego, lv poblislrości
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szpital '. Niesłtrszuie zanietlbywarro dotąd lv Kr'zeszo.
rvicach picic tamecznej wody lclrarski j. Wszalrżc już
picie rvody zwyczajn|j jest jednym z najzbawienniej-
szych rśrotlk w. Albowiem takorvc przyspiesza odnowę,

przyspturu& wszelkie oddzielanie i wydzielanie I a wigc
czy,ści, otzeilwitl, i otlmłałIza ustr j. Tćmci bardzi j dził
się to musi podczas rrźywania wotly zawi rając j rv so-

bie istoty lekarskio. Tak tedy woda siarczana Krzeszo-
wicka, pijana według przepisu lakarza lv zatrriarzc usu.
nięcia zołz6w, choroby rtęciow j, zatlawniorrcgo gośćca,,

przeciwko dnie i cierpieniorrl pęclrerza, bez wątpienia
nie'rnało sięprzyczyni do pomyślnego wypaclku leczenia'
A zat rn trzeba się w l(rzeszowicach postarar! o te pro_
gto do pijania wćlcl lekarskiclr potrzebne przybory; t. j.
o upust tlla woily, o st } i o kilka, a w rniarę zwięk_
szając j sig liczby pljących, o kilkanaście szklanek i o

urodną przyzwoicie ubraną r7ziewczynę1 ktrirłby płącym
usługiwała.

2.u. Kronr łvanien nie ob ej,Jzie się trr bez ką_
pieli paro'\flych i b ez na. trysk w. r,łrooNt'trNl'
powiacla, iż najświetnieisze skuiki swoich usiłowa lccz-
niczych winien użyciu kąpieli par'orvych. l}cz iclr po-

rnocy na pr żnoby się kirsił le]<arz tak rv Krzeszorvi-
cach, jako i w każdym innym zilroisku tego roilzajrr,
zgładzi r żne zadawniorrc wysypki, usrrną tlporczylvy
gościoc, ilny lub porażenia. Ale i natryski należą do

śroclk' w l ekarskich niezbędnic potrzebnych w osutlracll,
połączorrych z przekrwienierrl, jak np. w wyprysl<aclr
|) r z ewł o czn yc lr (Eczema chronicttln), w gośćcrr
gnuśn}ml w zaclawniorr rrr porażenirr jerlncgo tylkr-l

ę",|onka , rv tkliwo ci r:lroroborvo rvyg rorvarlilj , rv nic-

,jeclnii wadzię mnoicy i jclita rlclchoclr;u'cgo, 1lolnijając
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nawct i to, iż ciłło zilrowc skrzepinią, a rvięc i z tego

względtr zalecłnc być winny. Wszakże trrządzenic ła'źni

parow j i natrysk w w ztlroiowisku, gdzie rvocla znaj-
tlujo sig podostłtlriern i grzanq bywa 'w kotlc, nie rvy-

rrragałoby wiellriego nakładu.
}cie. Z rviclką szkoilą clla clrorych poszło t ż w nie-

parnięć uży'lvanio rnrrłu źtz(l tl łowcgo, lrt rcgo
L,łr'oN'r'LrNp używał tak często ze skut]<ielrr znakornitynl.
Nie jedrto stężerlie stawu, nie jerlno nabrzrnienie grtrczołtr,

porażenie, rrerwob l w t i lub orr' j czgści ustąpiły, przy
ponrocy talri j rozpędzając(j, trochę podniecając j;iale
t ż i uśmicrzając j ptzypar|<i, zalvierając j w sobio sku-

tocznc istoty kopahre. \Myborrrc sktrtki, jakic w Łażniacłl
I\Iaryja sl'iclr i llranoiszkowyclr sprawia błot o tlri-
ncralne pr'zejgte t żnelrri istotami lekar-
skionri (po ni m Miłl'eralmoor), a w Piszczanaclr i w
Trenczynic mtrł źrz dłowy, bez pochyby nie mało sig
przycrynily tlo sławy tyclr zdrojo'wisk.

f)rlł poclłużny nieckorvaty, tlo kt regoby nie tylko
sciekała nierrżyta wocla siar'czana, ale i itlna, zarvi ra-

jąca w sobie zawieŚzonł w ni j pr ohnicę a narvct i nie-
kt rc istoty l<opalrre1 a gclzieby orve męty osiadaly; byłby
dostatecznyrn krr zbi ranitr tego cenhego śr'oclka lekar'-

skiego, a kt ry st so'wnie ilo rady lekarza, jriżto_sam

ptzcz się, j t ż zrnięszany z il nęmi solarni; rnćlgłby

by użyrvany do olrłatlania nilu całego ciała chorego,
siedzącego w rvannie, lrrb t ż pervnych tyllro części tegoż.

4". Potrzeblr,lry chol'yrrr pr'zcbyrvającym rv l(r'ze_

szorł'icacll dla zclrolvia nastrgozyć sposobrrość pijanił
taltŻa r żnycb rv d lokar'sliiolr. 'l'c borvienr rnogłyby slrtr-

tecztric przygoto'wyrr'ać trrkich gośoi do rrżyrvalria rvćld

lnic,jseorvyohl 'w innyrlr razie doponragalyby tyln ostrttnill
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w ich działaniu zbawienn m; albo wreszcie przytlałyby
sig tlo doleczenia po użyciu pewn j |icr'by kąpieli z woilY
siarczan j' Wielu bowiem chorytrr, potrzcbującym w d
Krzeszowickich, wypacla z powodu zatT<ania, ztwardzcnia
trzcw, albo dla niedokr'ewności lub jal<iegoś inrrcgo zbo-
czcnia potlclać sig jeszcze pe'Wnomu leczerriu pomocuicze_
mu, cloclatlrowemu, aby slrutek l<ąpieli rv l(rzeszo.lvicach
t m pewni j otrzymanym by m gł. Tak np. trzeba nic-
raz choremu, nim sig zacznie kąpywać, pi(:, przez pe-
wien czas jakąś woclg al'kaliczną a zaTazem ptzeaŻysz-
czającą, czyto I(arolową czyli t ż Maryja ską lub wresz_
cie Bylariską (Ptilna). AlLlo znowrr kn popieraniu sktrt-
k w kąpieli, należy tcmu i owemu choremu pijac jakąś
woclę alkaliczno-słoną a zawier ającą pt-zyt m nicco j oclrr;

np. woclę Szczawnicką, Iwonicką, Heilbru ską, albo llal-
ską. Nieraz t ż ku pokrzepieniu chorych, ktorzy jvż
wzięLi przepisaną liczbę kąpieli, zaleca lekarz picieperv-
n j szczawy żelezist j, np. I(rynicki j, Bardyjolvski j,
Franciszkow j, Pyrmoncki j lub .jaki j inn j.

Niekt re z poruigdzy tych w d powinnyby być na
każde zawołanie choryclr, aby st sownie do przepisu le_

karza aż;ywane by rnogły. obok takiego zapasu najpo_
trzebniejszych w d' lel<arslrich, musi zig znajdować bar-
dzo prosĘ przyrzą,J, kt ry clopi ro dozwala choryrn ko_
rzystać, z takich w d' t. j.: str5ł zc szklankami, ogrze-
wadło blaszane i osoba usługująca clrorym przy piciu.

Do drodk w pomocniczych, na kt<5rych w Krze-
szowicach zbywać, nie powinnor liczg takżc zapas soli
kuchennćj i tak zwanego ługu lnacicrzystc go,
t. j. wysyconego rozczynu r żnyclr soli, r żncgo, st sow-
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lric do wody pospolicic słontij, z ktrir j się otrzyllrują.

A zat llr trzcbaby rtrieć rv zdr'oiskrr p|zetzaazon nr ług

rnłc. l(rzyżnaoki (z l(rctrznaclr), Witekindzki, Iralski,
(a, noŻe rrie zaclłrrgo lelrurzc upourinar! sig bgclą o ług
macicr'zysty Iwonicki i Szczawnicki), aby go doclalvać

do l<ąpicli, ku zlviększeniu iclr skutcczności. I)oclatek

tcn bytby rviolc pożądanym l<u zgładzeniv niekt ryclr
uporczy}vyclr osutek, ku zlniękczcniu stwarclniałycłr gru-

czoł w, ku przyrvr celliu rucha,wości członkom, ktrlryclr
stnwy stgżały.

Dodajnry clo tego sposobnoś pljania ml ka prosto

ocl krorvy, tudzicż używania scr'watkir_ jctlno i drrrgic
w zannia'rze lckarskinr, -_ a l(rzeszowicc posiaclĄby
'wtccly tyle rozmaityc',lr śrorlkr5w lekarskich, że te, obok
bardzo korzystnego położenia przy kolci Że|aznćj, wśriltl
okolicy prześlicz n j i l żny ch innyclr okoliczno ści uprr,y'
jemniającyclr clrorym pobyt, zrobiłyby je wkrr5tcc jctl-
nćm z naj zbarvicnnicj szych i naj przyj cmniej szy olr zclroj o-

rvisk klajorvych.

Streścirvszy tedy wszystko to czego potrzeba Krze-
szorviconr, aby z nioh zrobić zdrojowisko złlawienne dla
ohorych t %art\zcm ulubione, to po ustrnięciu r<iżnych

nieclogoclności, o kt<irych już powyżej wspomniałenr, wy-
paclałoby zarządzi co nastgpuje:
a/ Dokłaclny rozbićlr wody siarczan j z obu-

dwu żrz rleł. Albowicm bez tego ani rnyśle o po-

pra'wie tego zdroiska.
b) od,szul<anie zasypanego Żtz ilłł wody

ża|czist j, a pot m zaraz ,jćj rozbirir clremiczny.
A clrociażby się z togo pokazało, że lvoda ta, nie wielc



30

d)

w sobic znwicra Że|aza i gazu l<wastt węglowego, to

p,-zecieŻ mogłaby się z łatrvością sta bardzo uŻytccz-
ną, gclyby clo ni j unriejętnie clodawano tcgo ostatniego.
Prosty, ale p:rzy:-woity ptz!t-7'ąd do picia
tam e cz rLych n' d siarczanych u obyclrvu
żtz d'eł, osobliwie tr drugiego znajtlującego się rv
pobliżu szpitala. Do'tego bowiem rnogliby sig cho_

rzy udawa po połutlniu, a taka przechailzka nio
tylko żeby dla niclr była przyjcmrlą, alc nadto sprzy-
jałaby iclr uzilrowicnirr.
Urządzenie ł.aź ni p a r'orv .j , zapr'owaclzcnic
natrysk w i kąpieli z rntrłu , ttldzicż grzanie wody,
przezrraczon j clo kąpieli za pomocł pary.
ZaŁożenio składu t, żnych w d lel<arskicli
służącyclr <lo picia, 'w kt rymby takowe rrio lvc flasz-
kachrlecz szklankami podarvarre były clrorym w celri
le'ęzenia pvygoto}vawcrego, polnocniczego lub clo-

datkowcgo.
U tząd'zenio rirl czar'ni i s crrvatcz arn i.

Staranie o wygodnc porn ieBzczonie cho-
rych gości1 lv czćm osobliwic wzgląd nrieć na-

|eży na clobry st ł, n^ ptzyzwoitą pościel i skorą
chętną usługę.
Ifstanowienie osobn 'go lekarza zclroj o-

w e g o, kt ryby się wyłącznie zajmował clroremi
gośćmi i starał się o potlniesienie ztlrojowiska. W mo-
j m przekonaniu jest to warunek konieczrly clo tlźwi-
gnienia w d Krzeszowickich z upadktr. Bcz dopeł-
nienia jego wszelkie usiłowania czynione w tynr

wzglę,J'zie będą clarernne. Gdyby tyrn potrzebofiI za,-

raclzono, wte<ly okazałoby się pot m ,jcszcze nie je-
tlno ulepszcnie, jal< np. l<ryty choclnil< tlla pijącyoh

f)
s)

r{

3t

rvoclę: p<xvięliszolroby łłzienki, lvystawiolroby clorn-

ki kt pornieszczcrritr jr:dn{:j tyllto roclziny i t. r1.

Tylko pocl tcmi warrrnl<anri lnogłyby zrlowll zal<wi-

tnąć zdrojowiska l(rzcszolvickie, jeclynic wtcdy stałyby

sig 'iedn nr z nąjprzy.ienlniejszyclr, najulrrbicliszyclr zclro_

jorvisk1 prarvtlzirv nr dobroclziejstrvenr i ozc'lobą dla krajn.

,JeŻc,lri zaś tetnu wszystkiemu nie starrie się zatlosyć;

rvtcdy nic nie rrchrolli I(rzeszowic ocl zupcłnego upaclku

.iako zdlo.jorviska.

By<|: może , Żc zbyt wielc żąclaln ofiar' od szlaclre_

tncgo clzicdzicla, l<ttirego luclzlrość i lrojnoś nie tylko
'lv l(rzeszo'lvicaclr, ale i opoclłl od niclr rozmaicio się

objłwił. Ale właśnie znłrne powszeehnic przymiclty jego,

Ivdzież oczywista korzyść illa tego zdr'ojowiska ośrnie-

|iła ltlnie do rvypowiećlzcnia bez ogrridki tcgo łvszyst-

kiego, czego dobro bliźnich i krajn wylnags.

Możc po za'spokojcniu najrvażniejszyclr potrzeb, kt -

re 1lowyż j lvspotnniałern' lvypllszczenie tego zdroj owiska

'lv dzierżawg człolvicl<owi śrviatłemrr, czynrremrr i rzetel_

nclnrr i to jak lrajtani j, byłoby najprostszyrn i najpew-

rrieiszym sposobeln utrzytnalia i tlźwignienia tego pig-

knogo zal<łarlu.

--sro3-*
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