
Turystyka – słowo obecnie w powszechnym użyciu. 

Jednak w latach międzywojennych turystyka taka, jaką 

znamy, dopiero się rodziła. Wzbogacanie się społeczeń-

stwa, a także zmiana stosunków społecznych sprawiły, 

że podróżowanie stawało się coraz bardziej dostępne 

nie tylko dla wybranych. W miejscowościach wczaso-

wych powstawały ośrodki wypoczynkowe związków 

zawodowych i zakładów pracy, które zapewniały swoim 

członkom wakacyjny relaks. Do rozwoju rodzimej tury-

styki przyczyniło się też w pewnym stopniu odzyskanie 

niepodległości. Już nie trzeba było ginąć za Ojczyznę, 

ale można było ją wspierać, popierając lokalne kurorty 

zamiast zagranicznych. Tym bardziej, że zostawiając 

w nich pieniądze, zasilało się kasę rodaka, a nie zaborcy. 

Tak więc turystyczna mapa Polski zaczęła się w okresie 

międzywojennym gwałtownie rozrastać. Jeżdżono 

nad morze do ekskluzywnej Juraty lub nowoczesnej 

Gdyni. Na drugim biegunie znajdowały się miejscowości 

górskie, słynące z walorów zdrowotnych oraz możliwo-

ści sportowych. Te ostatnie były o tyle atrakcyjne, że 

moda na aktywność fizyczną wzrastała równie szybko 

jak moda na podróżowanie. W całej Polsce powstawały 

zarówno placówki zawodowe kształcące nauczycieli 

wychowania fizycznego, jak i profesjonalne kluby 

sportowe oraz zrzeszenia amatorów i sympatyków. 

Minęła moda na bycie dziewiętnastowiecznym deka-

dentem spędzającym czas na filozoficznych dysputach 

w kawiarniach – lepiej było grać w tenisa lub śmigać na 

nartach. Tężyznę fizyczną miało też wspomagać dbanie 

o zdrowie i higienę. Rozwój medycyny niósł ze sobą 

coraz większą świadomość na temat zdrowego trybu 

życia. Te wszystkie czynniki: rozwój turystyki, moda 

na sport i swoisty kult zdrowia oraz higieny stworzyły 

wprost idealne warunki do rozwoju kurortów i miej-

scowości sanatoryjnych. Bo cóż mogło być lepszego niż 

wyjazd w góry, połączony z nartami oraz zażywaniem 

kąpieli leczniczych. W tej sytuacji rozwój uzdrowisk 

stanowił wręcz naturalną kolej rzeczy. Ci, którzy nie byli 

zwolennikami aktywnego wypoczynku, też znajdowali 

coś dla siebie. Spacery po deptaku były okazją do poka-

zania się w odpowiednim towarzystwie bądź, 

w wypadku niższych klas, sposobnością do otarcia się 

o świat gwiazd i arystokracji. Ponadto pobyt w pensjo-

nacie zazwyczaj urozmaicały bale i rauty. 

Wnętrza Nowych Łazienek Mineralnych: 
poczekalnia, pijalnia wód, gabinet zabiegowy

W tle: widok na wybudowaną w latach 30. ulicę 
Zdrojową. Po jej prawej stronie: Stary Dom 
Zdrojowy
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Krynica zasłynęła z leczniczych źródeł już pod koniec 

XVIII w. W 1807 r. została oficjalnie uznana za miejsco-

wość uzdrowiskową i od tego momentu zaczął się roz-

wój tego małego galicyjskiego miasteczka. Niewątpli-

wie przyczynił się do tego Józef Dietl – lekarz, prezydent 

Krakowa i wielki propagator turystyki uzdrowiskowej. 

W 1857 r. napisał broszurę Krynica w Karpatach gali-

cyjskich położona, która wychwalała lecznicze walory 

Krynicy. Pierwsze budynki uzdrowiskowe powstawały 

w tak zwanym stylu szwajcarskim, nawiązującym do za-

chodnich realizacji. Na uwagę zasługuje przede wszyst-

kim Stary Dom Zdrojowy projektu Feliksa Księżarskiego, 

który, mimo iż murowany, wyznaczył rytm dla architek-

tury drewnianej w Krynicy. Styl zakopiański – polska 

odpowiedź na poszukiwania stylu narodowego – wbrew 

pozorom nie zawitał do Krynicy. Miasto było nastawio-

ne bardziej kosmopolitycznie, tak więc pod koniec 

XIX w. dominowała tam raczej architektura historyzmu, 

wychodząca przede wszystkim spod ręki znakomitego 

architekta Jana Zawiejskiego. Lata I wojny światowej 

były etapem przestoju, lecz po odzyskaniu niepodle-

głości zaczął się dla Krynicy kolejny dynamiczny okres 

tekst: Helena Postawka
zdjęcia: z archiwum PTTK Oddział w Krynicy-Zdroju
opieka merytoryczna: Karolina Pachla-Wojciechowska
koncepcja graficzna projektu Twarze Małopolski. 
XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego: Agnieszka Buława- 
 -Orłowska

© by MIK, Kraków 2011

rozwoju. Wzmożony napływ gości spowodował koniecz-

ność zastąpienia starej infrastruktury nową. Pierwszą 

inwestycją były Nowe Łazienki Mineralne – stylowo 

oscylujące między nawiązaniami do baroku a art déco. 

W latach 20. powstał też pensjonat „Lwigród”, w którym 

zastosowano już innowacyjne rozwiązania (żelbetono-

we balkony) przy jednak wciąż zachowawczej estetyce. 

Pod koniec lat 20. do Krynicy wkracza powoli architek-

tura spod znaku awangardy – pierwszym budynkiem po-

zbawionym zupełnie dekoracji ornamentalnej jest willa 

„Felicja” projektu Adolfa Szyszko-Bohusza (1928). Jednak 

wyraźną cezurą jest nowa dekada. Lata 30. przynoszą 

Krynicy wszystkie symptomy architektury moderni-

stycznej – płaskie dachy, gładkie białe tynki, kolumnady 

z cienkich filarów oraz pasowo układane okna. Liczne 

wille prywatne, jak „Patria” czy tzw. Dyrektorówka, czyli 

willa Ignacego Mościckiego, są tego najlepszymi przy-

kładami. Ostatnim akordem przedwojennej architektu-

ry Krynicy jest Nowy Dom Zdrojowy. Pełen dyskretnego 

luksusu został otwarty w lipcu 1939 r. i w kilka miesięcy 

później zajęty przez okupanta.

Kolejka na Górę Parkową i tor saneczkowy
W tle: Nowy Dom Zdrojowy
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StAcjA kolejki
Data powstania: 1937
Projekt: torowiSko – biuro Pro-
jektów i Studiów PkP w wArSzA-
wie; PAwilony StAcji – ligA PoPie-
rAniA turyStyki we wSPółPrAcy 
z komiSją zdrojową w krynicy

W latach międzywojennych Krynica aspirowała do 

miana polskiej stolicy sportów zimowych. Zaplecze 

sportowe pozwalało na uprawianie takich dyscyplin, 

jak: narciarstwo zjazdowe, skoki narciarskie (skocznia 

na Krzyżowej umożliwiała skok do 75 m), hokej na lo-

dzie, a od 1928 r. także saneczkarstwo, wtedy to bowiem 

na Górze Parkowej powstał tor bobslejowy. 

W 1937 r., aby ułatwić kuracjuszom i miłośnikom białego 

szaleństwa wejście na górę, podjęto decyzję o budo-

wie kolejki. Torowisko, po którym równocześnie mogą 

jechać dwa wagoniki w ruchu wahadłowym, zostało 

zaprojektowane zgodnie ze szwajcarskimi normami. 

Natomiast obie stacje kolejki – górna i dolna – łączyły 

w sobie wiele funkcji. W pawilonie dolnym znajdowały 

się szatnie, saneczkarnia i warsztat naprawczy sanek 

i nart. Z kolei w budynku u góry mieściło się zaplecze 

restauracji – kuchnia, kotłownia, pomieszczenie gospo-

darcze oraz poczekalnia, z której wyjście prowadziło na 

obszerny taras i do restauracji. 

„lwigród”
Data powstania: 1926–1928
Architekt: eugeniuSz czerwińSki

Pensjonat został wybudowany przez Towarzystwo 

Wzajemnych Ubezpieczeń Prywatnych ze Lwowa 

(w 1934 r. przejęte przez ZUS). Architekta wyłoniono 

w drodze konkursu, projekt realizacyjny powierzono 

Eugeniuszowi Czerwińskiemu z Politechniki Lwowskiej. 

Zaprojektował on monumentalny budynek, przypomi-

nający nieco zamek, z elementami neorenesansowymi. 

Mimo tradycyjnej stylistyki budynek odznaczał się 

także innowacyjnością: żelbetowe balkony to roz-

wiązanie zaczerpnięte z najbardziej awangardowego 

ośrodka architektury tego czasu – niemieckiej szkoły 

Bauhaus. Jego dumna nazwa, „Lwigród”, nie była jedyną 

rzeczą, która łączyła pensjonat ze Lwowem. Hol zdobił 

obraz Kazimierza Sichulskiego Obrona Lwowa, niestety 

zaginiony w czasie wojny. Sichulski wykonał też dla 

„Lwigrodu” panneaux dekoracyjne ze scenami ogrodo-

wymi. Z kolei przestronną salę balową przyozdabiał cykl 

pokaźnych rozmiarów płócien Feliksa Wygrzywalskiego 

Historia tańca. Oprócz bogatego wystroju „Lwigród” 

odznaczał się też wyjątkowo wysokim standardem 

sanitarnym – posiadał nie tylko, jak inne pensjonaty, 

pokoje zabiegowe i łazienki mineralne, ale także salę 

operacyjną. 
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„PAtriA”
Data powstania: 1932–1934
Architekt: bohdAn PniewSki

Luksusowy pensjonat był własnością słynnego 

śpiewaka Jana Kiepury. Postanowił on w ten sposób 

zainwestować pieniądze zarobione podczas zagranicz-

nych tournée. Jako architekta zatrudnił młodego, lecz 

znanego i cenionego absolwenta Politechniki Warszaw-

skiej. Bohdan Pniewski zaprojektował czterokondygna-

cyjny budynek z tarasem na dachu, charakteryzujący 

się monumentalną i zrytmizowaną fasadą. Plasuje się 

on w drugiej linii architektury awangardowej – często 

nazywanej zredukowanym modernizmem. Wnętrze, 

wykończone w najdrobniejszych szczegółach przy 

użyciu kosztownych materiałów (alabastry, marmury, 

chromowana stal itd.), było symbolem luksusu 

i prestiżu.

nowe łAzienki 
minerAlne
Data powstania: 1924–1926
Architekt: włAdySłAw klimczAk

Nowe Łazienki Mineralne zostały wybudowane, gdy 

Stare Łazienki Mineralne, projektu Feliksa Księżarskie-

go, nie wystarczały już, aby podołać wzmożonemu na-

pływowi kuracjuszy. Całość założenia – dwuskrzydłowy 

budynek o spadzistych dachach z dwoma dziedzińcami 

na osi oraz z biegnącą pomiędzy skrzydłami kolumnadą 

– nawiązuje do architektury baroku. Była to konwencja 

często stosowana w latach 20., zwłaszcza w wypadku 

architektury budynków państwowych lub tam, gdzie 

istotne było podkreślenie związku z tradycją i historią. 

Wystrój wnętrza jest dobrym przykładem polskiego art 

déco. Na reprezentacyjnej klatce schodowej zachowały 

się oryginalne malowidła autorstwa krakowskiego 

malarza Jana Bukowskiego. Architekt Nowych Łazienek 

– Władysław Klimczak, miał już wówczas doświadczenie 

w projektowaniu budynków o przeznaczeniu sanatoryj-

no-szpitalnym. Był autorem m.in. ogrodowego założenia 

szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie-Kobie-

rzynie.

nowy dom zdrojowy
Data powstania: 1937–1939
Architekt: witold minkiewicz

Nowy Dom Zdrojowy został wzniesiony naprzeciwko 

starego Domu Zdrojowego (1884–1889, arch. Jan Zawiej-

ski). Jego architekt, Witold Minkiewicz, był profesorem 

Politechniki Lwowskiej i jednym z najwybitniejszych 

przedstawicieli modernizmu. Nowy Dom Zdrojowy pre-

zentuje taki właśnie styl – oszczędny w środkach 

i purystyczny. Efekt dekoracyjności jest osiągnięty tylko 

za pomocą zróżnicowania brył oraz poprzedzającej 

budynek kolumnady. Jednak najbardziej efektowne jest 

wnętrze budynku. Jego wyposażenie jest bowiem utrzy-

mane w stylistyce marynistycznej – szalenie popularnej 

w architekturze lat 30. Wielkie, okrągłe, fazowane lustra 

oraz stolarka drzwiowa z okrągłymi przeszkleniami 

nawiązują do okien na statkach. Z kolei wykończenia 

poręczy z chromowanej stali przypominają relingi na 

statku. 
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