
Księżówka – Dom zdrowia duszy i ciała

Historia tego domu wiąże się z poszukiwaniem miejsca w celu poprawy zdrowia chorych 
na płuca. W 1854 roku hrabina Potocka buduje dom, w którym zamieszkuje wraz z 
chorymi dziećmi. Następne losy domu wiążą się z pensjonatem, prowadzonym przez dr. 
Chwistka, który zapraszał ludzi szukających warunków, pozwalających na poprawę 
zdrowia. Przed wojną w Kuźnicach na płuca leczył się św. Maksymilian, w tym rejonie 
wybudował miejsce na odpoczynek dla siebie i swoich braci br. Albert – tu szukali 
umocnienia, także fizycznego.

W 1910 r. ks. Wawrzyniak kupuje ten dom z przeznaczeniem dla kapłanów, który od 
samego początku nazywa się „Domem zdrowia”. Tutaj spędza swój krótki odpoczynek 
w przyszłości Jan Paweł II (1997). 

W tym trudnym czasie pandemii, która dotknęła także wielu księży i osoby duchowne, 
pozwalamy sobie jeszcze raz zaprosić wszystkich, którzy potrzebują duchowej i fizycznej 
odnowy. Zapraszamy wszystkich księży i osoby świeckie, związane z Kościołem, do tego 
miejsca, które od samego początku służyło ludziom w przywracaniu zdrowia. 

Już w XIX wieku uważano to miejsce za szczególnego rodzaju mikroklimat, potrzebny 
przy odzyskiwaniu zdrowia płuc, układu oddechowego – to w dalszym ciągu się nie 
zmieniło, Księżówka leży przy Tatrzańskim Parku Narodowym, otoczona terenem leśnym.
Posiadamy ekologiczną kotłownię na pelet i dlatego uważamy, że jest to miejsce dobre 
dla tych, którzy po chorobie potrzebują szczególnego wypoczynku i umocnienia.

Zawsze też to miejsce będzie związane z obecnością w przeszłości ludzi świętych: św. 
Maksymiliana, św. Brata Alberta, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, kandydata na 
ołtarze prymasa Wyszyńskiego i największego z pielgrzymów – św. Jana Pawła II.

Uważamy, że to miejsce posiada niepowtarzalne atrybuty wyjątkowego klimatu 
(mikroklimat, czyste powietrze, górska woda, otoczenia przyrodą). Dlatego serdecznie 
zapraszamy na wypoczynek, indywidualne rekolekcje i tegoroczne serie zorganizowanych
rekolekcji kapłańskich. Wszelkie informacje o naszych propozycjach, jak i dane 
kontaktowe potrzebne do dokonania rezerwacji można znaleźć na stronie 
www.ksiezowka.zakopane.pl. 

http://www.ksiezowka.zakopane.pl/

