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 Na zdjęciach: 
 uzdrowisko Borżomi (Gruzja)  
 oraz Bardejowskie Kupele (Słowacja) 

 Według słownikowej definicji 
 (3 tomowy Słownik języka polskiego PWN) 
 uzdrowisko to  
 „miejscowość o naturalnych właściwościach 
leczniczych, mająca wody mineralne, 
borowiny lub określone warunki 
klimatyczne, wyposażona w urządzenia 
lecznicze” 



 17 uzdrowisk nizinnych 
(z Uniejowem) 

 Mapa opracowana została w 2011 r. przez GUS
  

 Na terenie Polski 
funkcjonuje 45 
miejscowości 
uznanych za 
uzdrowiskowe. 

 6 uzdrowisk 
nadmorskich 

 8 uzdrowisk górskich 

 14 uzdrowisk 
podgórskich 



 Wobec 6 uzdrowisk nadmorskich 
 oraz 17 uzdrowisk nizinnych 

 – uzdrowiska podgórskie i 
górskie stanowią największą 
grupę 22 uzdrowisk 
 i należy poświęcić im 
szczególną uwagę. 



 Badając rolę uzdrowisk – warto sięgnąć do ich historii.  
 Początek kariery naszych uzdrowisk sięga średniowiecza. Wówczas zaczęły 
funkcjonować jako zdrojowiska takie miejscowości jak Cieplice Zdrój i Lądek 
Zdrój. Później dołączyły do nich inne, w tym Iwonicz. 
  

 Rozwój uzdrowisk uzależniony był od lokalnych możliwości gospodarczych 
oraz od poziomu wiedzy medycznej. 



Pomnik prof. dr Józefa Dietla 
stojący w Krakowie 

 Od XIX wieku narasta 
zainteresowanie naukowców 
i lekarzy problematyką 
uzdrowisk. 
 Prowadzone są szczegółowe 
badania leczniczych 
właściwości wód i klimatu. 

 Wówczas to prof. dr Józef Dietl 
pisał: 
 „Naród, który nie udziela opieki 
swym zdrojowiskom i nie stara 
się o ich rozwój, nie dorósł do 
cywilizacji.” 

 



 Frekwencja kuracjuszy w Truskawcu i Krynicy w latach 1800-1945 
 (wykres opracowany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) 

 Stopniowo wzrasta popularność uzdrowisk. W pierwszej 
połowie XX w. - widać wyraźnie ich skokowy rozwój. 



 Zdjęcia dawnej Krynicy – poświadczają dużą 
popularność wyjazdów „kuracyjnych”. 

 Rozwój uzdrowisk w pierwszej połowie XX wieku  
dokumentują stare fotografie. 



 Przyglądając się niebywałej karierze 
ówczesnych uzdrowisk 

warto zbadać  
jakie były przyczyny takiego 

sukcesu 



 Fragment mapy samochodowej rok 1939/40 
 (Mapa z archiwum Biblioteki w Białymstoku) 

 Zapewne do popularności uzdrowisk – przyczyniła się coraz 
większa dostępność komunikacyjna. 
 W Przewodniku po Galicyi z 1919 r. przeczytać można iż  
 „Doliną Dunajca wiedzie ze Starego Sącza doskonały gościniec do 
Szczawnicy. W lecie kursuje omnibus automobilowy i powozy.” 



 W 1925 r. wprowadzono ulgi kolejowe przysługujące kuracjuszom 
powracającym z uzdrowisk. 
 Na początku lat trzydziestych wprowadzono specjalne ulgi na przejazdy 
PKP do 70 miejscowości uznanych za atrakcyjne pod względem 
turystycznym. Zniżki w zależności od pory roku wahały się od 25 do 66%. 
 W niektórych latach zniżka przysługiwała każdemu, kto jechał z nartami.  

 Do wielu uzdrowisk można było dojechać pociągiem. 



 Ówczesne pociągi mogły zapewniać podróżnym 
wysoki poziom komfortu.  

 Wnętrze poczekalni wagonu kąpielowego w pociągu turystycznym 
 (Wypoczynek w II Rzeczpospolitej, wyd. Dragon) 



 Informacja pochodzi z książki "Wypoczynek w II 
Rzeczpospolitej„ wydawnictwa Dragon 

 Od 1932 r. kursował specjalny pociąg narciarski. Wyruszał 
 z Krakowa i przez 10 dni obwoził pasażerów po Polsce 
południowej.  
 Jeździł nocą (łącznie prawie 1200 km), a w dzień 
zatrzymywał się w znanych ośrodkach: Zakopanem, 
Krynicy, Rabce, Zwardoniu, Wiśle, Worochcie, Jaremczy, 
Sławsku i Siankach. 
 Na stacjach kolejowych czekały autobusy podwożące 
narciarzy na stok. 
 Goście spali w wygodnych dwuosobowych kabinach, mieli do 
dyspozycji łazienkę z prysznicem. 



 Prócz wygodnych warunków - dla pasażerów ważny 
był czas, jaki spędzali w podróży 

 Od 1933 r. na trasie: Kraków-Zakopane i Kraków-Krynica – kursował pojazd 
szynowy „Torpeda Podhalańska”.  
 Pojazd zabierał 74 osoby i trasę pomiędzy Krakowem a Zakopanem mógł pokonać 
w dwie godziny i 18 minut 
 (zdjęcie z 1936 r. pochodzi z zasobów Wikipedi) 



 Dogodny dojazd oraz atrakcyjność uzdrowisk  
zachęcały do przyjazdów ówczesne elity 
polityczne i artystyczne.  
 Takie wizyty kreowały modę na wypoczynek  
 w polskich uzdrowiskach. 

 Prezydent Ignacy Mościcki z żoną Marią, opuszczają 
parkową kaplicę w Krynicy. 
 Śpiewak Jan Kiepura  z Martą Eggerth na tle Patrii 
 Marszałek Józef Piłsudski z córką Wandą na spacerze w 
Krynicy  



 Ważnym atutem uzdrowisk w Polsce południowej - były 
walory krajobrazowe terenów podgórskich 

 Przygotowane szlaki turystyczne zachęcały do organizowania 
wycieczek. 

 

 Przewodnik po Galicyi z 1919 r. zachwalał iż  „Turyści idący pieszo, mogą 
w tym samym czasie, a nawet prędzej, niż powozem ze Starego Sącza, 
dostać się do Szczawnicy  przez góry z Rytra (7 godzin) lub Piwnicznej (4 
godziny).” 
 (Zdjęcia – rejon Piwnicznej i Rabki) 



 Zdj. – Iwonicz i Krynica 

 Oprócz turystycznych wycieczek  
 – uzdrowiska oferowały 
kuracjuszom spokojne spacery. 
W tym celu tyczono specjalne 
aleje parkowe i odpowiednio 
urządzone ścieżki piesze. 

 
 W Przewodniku po Galicyi z  
 1919 r. przeczytać można, iż 
 „W okolicy Krościenka liczne 
promenady, z ławeczkami, 
przechadzki do kamieniołomu, do 
lasku miejskiego (1 km) do 
Łupiska i Ociemnego (1 km)” 
 natomiast w Krynicy 
„Najpiękniejszą jest wycieczka 
na dominujący nad całą okolicą 
szczyt Jaworyny”. 



 Na zdjęciu - projekt z 1927 r. rozbudowy parku w Krynicy 

 Przykładem zieleni parkowej urządzonej dla spacerujących 
kuracjuszy – jest park zdrojowy w Krynicy 



 Oprócz spokojnych spacerów – uzdrowiska 
zapewniały bogatą ofertę imprez masowych. 

 

 W Przewodniku po Galicyi z 1919 r. czytamy o 
Szczawnicy „Dwa razy dziennie gra orkiestra na 
przemian w Górnym Zakładzie i w parku na 
Miedziusiu; częste zabawy z tańcami, koncerty i 
festyny” 
  

 Ten sam przewodnik pisze o Krynicy: „dwukrotnie (8-10, 4-6), gra na deptaku 
a w razie słoty przy źródle, orkiestra”, ”częste festyny, koncerty i zabawy z 
tańcami” , „w   lipcu i sierpniu daje tu przedstawienia teatr miejski ze 
Lwowa”. 



 Kuracjuszom, prócz rozrywek muzycznych i teatralnych  – 
zapewniano możliwość uprawiania różnego rodzaju sportów. 

 W uzdrowiskach powstawały baseny kąpielowe, tory saneczkowe, trasy 
narciarskie i boiska sportowe  



 „Zarząd miasta, chcąc uprzyjemnić letnikom pobyt, urządził nad Popradem 
specjalną plażę, zaopatrując ją w kabiny, ławki i piasek — to też letnią porą 
korzystają z tych rzecznych mineralnych kąpieli nie tylko miejscowi letnicy, 
których liczba w r.1928 doszła do 1500 osób, lecz także i letnicy zamieszkali 
w okolicznych uzdrowiskach, jak w Żegiestowie i Krynicy.” 
 (zdj. – Muszyna, plaża nad Popradem - lata 1918 – 1931) 

 Wysoko ceniono także naturalne rzeczne kąpieliska. 
 O Muszynie pisał w 1928 r. dwutygodnik ZIEMIA  „Przez miasto przechodzi, 
obfitująca w różnego rodzaju ryby, rzeka Poprad” 



 Zabiegi lecznicze cieszyły się dużą 
popularnością.  
 W Przewodniku po Galicyi z 1919 r. 
czytamy, iż w Krynicy „Łazienki mineralne 
zwykłe i borowinowe; gmach ogromny, lecz 
niewystarczający na zapotrzebowanie, 
stąd ogromny ścisk przy kasach” i 
„przymusowy odjazd wielu osób z powodu 
niemożności otrzymania kąpieli”  
 „W miejscu ordynuje dwudziestu lekarzy i 
lekarek”. 

 Wśród różnych atrakcji uzdrowisk - głównym zadaniem pozostawały 
działania wspomagające leczenie chorób. Stosowane zabiegi były 
adekwatne do ówczesnych możliwości technicznych. 



 Po wypełnionym atrakcjami dniu - kuracjusze mogli wypocząć w 
hotelach i pensjonatach. 
 Bogata oferta miejsc noclegowych pozwalała na wybór zgodny z 
możliwościami finansowymi i potrzebami estetycznymi. 

  Budynki wznoszono początkowo w oparciu o swoisty styl uzdrowiskowy, 
nazywanym także „szwajcarskim”, później według wzorców modernizmu.  



 Zabudowa uzdrowisk rozciągała się najczęściej wzdłuż dolin 
rzecznych, okoliczne wzgórza pozostawały niezabudowane.  

 zdj. Krynicy, Szczawnicy, Iwonicza i Piwnicznej 



 Nad działalnością budowlaną czuwały w 
uzdrowiskach odpowiednie przepisy prawa. 
  

 Przewodnik po 
Galicyi z 1919 r. 
pisał o Krynicy:  
 „Leży w wąskiej 
dolinie potoku 
Kryniczanki, w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie 
szpilkowych lasów.  
 Miejscowość, w 
odróżnieniu od 
Zakopanego 
zabudowana jest 
bardzo gęsto, a 
wille stoją tu jedna 
przy drugiej.” 

 W 1922 r. przyjęta została ustawa o uzdrowiskach, regulująca 
kwestie finansowe, przyrodnicze i urbanistyczne uzdrowisk. 



 Według art.2 ustawy o uzdrowiskach z 1922 r. – za uzdrowiska należy 
uznawać: 

-  miejscowości posiadające cieplice lub zdroje lecznicze 
-  stacje klimatyczne 
-  kąpieliska morskie 

  
 Ustawa wydzielała grupę 
uzdrowisk uznanych za 
posiadające charakter 
użyteczności publicznej.  
  

 Z mocy ustawy za takie 
uzdrowiska uznano 
uzdrowiska państwowe (np. 
Krynicę) oraz uzdrowisko 
Zakopane i zakłady 
zdrojowe w Inowrocławiu. 
  

(Zdj. - lata dwudzieste – Zakopane) 

 Listę kolejnych uzdrowisk posiadających charakter użyteczności publicznej 
wprowadzano rozporządzeniami. Wnioski o wpis składać mogły osoby 
fizyczne i prawne. Warunki, które takie uzdrowiska musiały spełniać – 
zawierała ustawa. 



 W kolejnych latach za uzdrowiska posiadające charakter użyteczności 
publicznej uznane były m.in. 
 - w 1924 r. Rabka, Szczawnica i Żegiestów 
 - w 1928 r. Rymanów i Iwonicz 

 Na mocy art. 7 i art. 8 
ustawy – uzdrowiska, 
uznane za posiadające 
charakter użyteczności 
publicznej, korzystały 
ze specjalnej opieki ze 
strony Państwa. 

 
 W takich uzdrowiskach – 
przykładowo przy 
wprowadzaniu urządzeń 
zdrowotnych – służyło 
prawo korzystania z 
odpowiedniej pomocy 
ze strony Skarbu 
Państwa. 

Pijalnia wód mineralnych w Rymanowie-
Zdroju.  



 Statut wydawał 
Minister Zdrowia 
Publicznego 

 

 Statut – określał: 
-  granice uzdrowiska 
-  granice okręgów 

ochronnych: 
sanitarnego względnie 
i górniczego 

-  organizację komisji 
uzdrowiskowej 

 Według art.10. ustawy – uzdrowisko, któremu przyznano charakter 
użyteczności publicznej, winno mieć: 

   - własny statut 
   - plan zabudowania (regulacyjny) 

 Komisja uzdrowiskowa 
 sporządzała 
 plan zabudowania 

 zdj. - Krynica 



 Wg art. 10 - plan 
zabudowania winien objąć: 

   - program regulacji istniejącego 
stanu miejscowości 

   - sprawy rozbudowy i 
upiększenia uzdrowiska 

 
   - wznoszenie lub 

przekształcanie budowli i 
urządzeń w uzdrowisku mogło 
być dokonane jedynie zgodnie 
z zatwierdzonym planem 
zabudowania. 

 Plan zabudowania zatwierdzał  
Minister Robót Publicznych 
 (Na zdjęciu – plan zabudowania 
Krynicy) 



 Krynica – Nowy Dom Zdrojowy 

 Wg art. 20 – w ciągu 
roku od daty przyznania 
uzdrowisku charakteru 
użyteczności publicznej 
– winny być 
ustanowione 
miejscowe przepisy 
budowlane(…). 



 Ustawa o uzdrowiskach z 1922 r. nie 
była jedynym aktem prawnym 
regulującym kwestie inwestycyjne w 
uzdrowiskach. 

 W 1928 r. wydane zostało Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie 
budowlanem i zabudowaniu osiedli – 
zawierające dodatkowe przepisy regulujące 
zabudowę uzdrowisk 



 Art.15. Rozporządzenia z 1928 r. stanowił, iż  ulice i place 
powinny być zastosowane do terenu - i tak założone, aby 
zapewniały dostęp promieniom słonecznym do budynków 
mieszkalnych (…) 

 Przepis ten dotyczył wszystkich gmin  
 Zdj. - Krynica 



 Art. 20. stanowił, iż przy sporządzaniu planów zabudowania powinny 
być uwzględnione wymogi estetyczne wyglądu miejscowości i jej części, 
a odrębny właściwy osiedlu lub części tegoż charakter zabudowania 
powinien być zachowany,  
 zeszpecenia zaś, spowodowane nieunormowanem zabudowaniem, 
powinny być usuwane. 

 Zdj.  
 Szczawnica 



 Art. 173. stanowił, iż  ulice jako też i place, przeznaczone do 
użytku publicznego, powinny być według możności zadrzewione. 

 Przepis ten dotyczył gmin miejskich i uzdrowisk, uznanych za posiadające charakter 
użyteczności publicznej. 
 Na zdjęciu - Iwonicz 



 Art. 266. stanowił, iż przestrzeń pomiędzy budynkami frontowemi 
a drogą nie może być użyta na podrzędne budynki 
gospodarskie, lecz powinna być zużytkowana na ogródki. 

 Przepis obowiązywał dla gmin wiejskich, w tym dla uzdrowisk nie 
posiadających charakteru użyteczności publicznej 
 Zdj. – Szczawa-Zdrój 



 Rozporządzenie z 1928 r.  
 zawierało także przepisy ustalające, jakie 
zagadnienia  winny być regulowane  w drodze 
przepisów miejscowych. 

 Art. 415.  stanowił, że przepisy miejscowe wydaje Minister 
Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych – w oparciu o uchwałę komisji 
uzdrowiskowej, 
 gdy chodzi o przepisy dla uzdrowisk, uznanych za 
posiadające charakter użyteczności publicznej; 



 Ponieważ opracowanie miejscowych przepisów budowlanych 
okazało się dla poszczególnych komisji uzdrowiskowych zbyt 
skomplikowane – do pomocy włączył się Związek Uzdrowisk, 
który wyłonił własną komisję redakcyjną. 

 

 Komisja Związku opracowała całość przepisów.  
 Poszczególne Komisje Uzdrowiskowe miały później te przepisy 
rozpatrzyć, dostosować do miejscowych warunków, uchwalić 
i przedłożyć stosownym Ministerstwom  

 GAZETA HANDLOWA z 1929 r. informowała: 



 Planowa rozbudowa uzdrowisk – zaczęła przynosić 
efekty.    

 Stopniowo wzrastała liczba kuracjuszy 
 - w 1920 r. przyjechało ponad 67 tysięcy 
 - w 1925 r. przyjechało ponad 128 tysięcy. 
 - w 1937 r. przyjechało ponad 267 tysięcy 

 Uzdrowiska piękniały. 
 Nowe inwestycje 
zapewniały coraz 
doskonalsze warunki 
dla przyjezdnych. 

 

 Moda na uzdrowiska 
rosła. 



Analiza różnych aspektów działania uzdrowisk 
pokazuje, że przedwojenne polskie 

uzdrowiska stały się 
modnymi, świetnie działającymi i masowo 

odwiedzanymi „kurortami” 
wskutek 

świadomych i zorganizowanych działań  
ówczesnych elit politycznych, artystycznych 

 i finansowych 



 W prezentacji wykorzystano dokumenty i informacje zamieszczone w Internecie, w tym: 
-  zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego 
-  zdjęcia udostępnione przez urzędy gmin uzdrowiskowych 
-  zdjęcia zamieszczone na stronie Centrum Informacji Turystycznej w Zakopanem 
-  zdjęcia i informacje z publikacji „Wypoczynek II Rzeczpospolitej”, wyd. Dragon 
-  zdjęcia z tygodnika „Światowid nr 4 (233) z 1929, specjalny numer krynicki 
-  mapę samochodową  z archiwum Biblioteki w Białymstoku 
-  opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego „Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 

2000-2010” 
-  prace Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ  „Frekwencja kuracjuszy (…)” 
-  opracowanie „Historia powstania i rozwoju Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny 

Fizykalnej” 
-  opracowanie zamieszczone na stronie internetowej „woda dla zdrowia/uzdrowiska” 
-  Dwutygodnik „Ziemia” z 1928 r. 
-  Gazeta Handlowa Nr 256 z 1929 r. 

 a także: 
-  Słownik języka polskiego PWN 
-  Ilustrowany przewodnik po Galicyi z 1919 r. 

 Dziękuję za uwagę 


