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Streszczenie: e-
stów jak i geografów, w pracach badawczych obserwuje 

p
fizycznej i psychicznej po wypadkach i leczeniu szpitalnym, podtrzymanie aktualnego stanu 

a-

propagowanie i szerzenie edukacji pozazdrowotnej.

z jego funkcji i jest efektem wielowiekowych

naturalne surowce (wody mineralne, peleoidy lecznicze: abiolity- sapropele, gytie, osady 
– torfy o-

nny i formy architektoniczne. 
i-

tektoniczno-urbanistyczne, które zosta
Zdrój.

architektura uzdrowiskowa, Krynica Zdrój, domy wypoczynkowe, 
projektowanie uzdrowisk.

1. Wprowadzenie
y znane

od czasów najdawniejszych w Grecji, Egipcie czy w Rzymie jako popularne termy. Na 
o i stosowano

lecznicze wód mineralnych. 
,

w Polsce pierwsze zdrojowiska wzorowane
renomowanych zdrojowiskach zachodnioeuropejskich
i rozrywkowym. 

a-
: i-

powoli -pensjonatowa 
uzdrowiska.
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i-

i-

i
[11].

drewnianych pensjonatów 
w charakterystycznym stylu szwajcarsko-tyrolskim.

e-
nia obiektów drewnianych na poczet architektury murowanej. Z

jest on bardziej awangardowy, znika
charakterystyczny dla drewnianej architektu

ego, drewna 
i na

kluby, sale balowe, zaciszne, kameralne i ekskluzywne pomieszczenia towarzyskie dla 
ówczesnych elit.

ch w stylu modernistycz-

a-

sanatoriów oraz walory klimatycz

uzdrowiskowych

2. Rozwój architektury drewnianej Krynicy Zdrój
,

bogactwo wód mineralnych: leczniczyc

a-

etapem rozwoju Krynicy jak
l-

. Wznoszono 
1-2 kondygancyjne pensjonaty i wille w stylu szwajcarsko-tyrolskim tzw. Bulwary Dietla 

.
Pierwsz i rozwojem architektury 

od XIX wieku. W roku 1804 wzniesiono pierwszy budynek 
Mineralnych, tzw. , a w 1808-1812 roku pawilon Pijalni nad Zdrojem 

Burggalera –
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parterow z-

skiego
Na polu drewnianej architektury XIX wiecznej Krynicy Feliks Ksi
, który jest autorem kilku wybitnych obiektów o funkcji uzdrowiskowej. j-

szym w Krynicy budynkiem jego autorstwa , wybudowane 
w latach 1857 – 66. 

on z trzech dwutrakt – frontowe
o

m, a nad ryzalitami bocznymi analogicznie uproszczone 
.

Eklektyczna zabudowa ienek Borowinowych z 1880 r. jest tak
Feliksa

oniczna w formie pilastrów 
onych otworów okiennych i drzwiowych 

oraz pozornego boniowania w tynku [12].

czasów budynku Starej Pijalni. Wybudowana w 1869 r. drewniana budowla
z – obudowy zdroju oraz krytego deptaka w formie otwartej galerii.

Do ch krynickich architekt architekta Jan Zawiejskiego 
autora jednego z najbardziej znanych budynków – Domu Zdrojowego oraz zaprojektowa-
nego w1884 roku y Dr Henryka Ebersa.

Rys. 1. -dom-zdrojowy krynica_zdroj.fotopolska.eu

W 1884 arch. Jan Zawiejski wraz z arch. Julianem Niedzielskim wygrali konkurs na 
Starego Domu Zdrojowego. Pierwotn nazw „Dworzec 

Zdrojowy” i w
Budynek jest murowany trzykondygnacyjny, gmach zaprojektowano na 
z o bocznymi. 
w parterze
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w tynku. a
a

w cnym skrzydle Starego 
Domu Zdrojowego aw [12].

3. Architektura murowana Krynicy Zdrój
murowanych budynków 

uzdrowiskowych.
dla Krynicy obiektem zrealizowanym w latach 1924-1928 a-

zienki Mineralne projektu architekta y awa Klimczaka.
a-

mi na osi, elementem charakterystycznym jest usytuowa

éco –
autorstwa 

krakowskiego malarza Jana Bukowskiego.

Rys. 2. San

W 1929 r. wzniesiono t-
nych ze Lowowa Sanatorium Lwigród. Konkurs na wybitny architekt 

Sanatorium nosi znamiona stylu neorenesansowego i eklektycznego 
Elementam

jak dla tamtych czasów imponuj
dynku. o marmurami 

i elementami fornirowanymi, przez cykl 
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ego
dekoracyjne panneau z scenami ogrodowymi autorstwa Kazimierza Sichulskiego.
W budynków 

o
W 1981 roku 

sanatorium e a d
Lwigród urowany.

Jednym z najokazalszych budynków Krynicy jest Nowy Dom Zdrojowy zaprojektowa-
ny w latach 1939 r. przez architekta Witolda Minkiewicza. Prezentuje on styl moderni-

,
ystyczny 

dla lat trzydziestych styl. acji, 
z

. w nucie 

z

Rys. 3. Nowy Dom Zdrojowy archiwum

prof. Adolfa Szyszko –
Bohusza jest to Oficerski Dom Wypoczynkowy wybudowany w latach 1931-39. W ostatnim 
czasie obiekt enie 
pierwotnej tkanki architektonicznej.

W nych willi, do 
k-

architekta Bohdana Pniewskiego sowy
hotel w stylu modernizmu. z w tym 
marmury i alabastry, drzwi obrotowe, winda z lat 30. XX w., centralne ogrzewanie, taras 

p – wille, pensjonaty i hotele Krynicy 
i innych uzdrowiskach odbierane 

niszczenie.
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Utworzony w Polsce w 1957 r. tzw. Fundusz Wczasów Pracowniczych, na 
rozwój nowego typu obiektów architektonicznych .

- Sanatorium Silesia
z pierwszych tego typu realizacji w Krynicy. Wybudowany w 1963 roku budynek,

kondygnacji. . Na pierwszej kondy-
,

zaprojektowano , przezna

Rys. 4. Pensjonat Silesia. 3

w
w

osób.
o-

la nowej dzielnicy uzdrowiskowej zlokalizowanej na 

wysoko - ie 

m

o funkcji sanatoryjno- e-
ni
prostopadle do warstwic,
i
tworzenie d
powietrza [8].
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Rys. 5. Dzielnica uzdrowiskowa na Górze Parkowej 7, nr 8

Rys. 6. 7.
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Ciekawym obiektem jest Sanatorium Budowlanych – obecnie Sanatorium Panorama,
wybudowane w latach 1968-72. Budynek 

jnie 
a-

czeniem dla
(gabinety lekarskie, laboratori - a-

-
zlokalizowa

i jadalnie kuracjuszy, od strony wschodniej i zachodniej m
i

[2].

Rys. 7. o: Architektura 1973, nr2, foto P. Filas-

budynek Nowej Pijalni
nnej Krynicy

.
o-

wego Domu Zdrojowego oraz muszli koncertowej. Budynek cerowej 
o powierzchni ok 2400 m2, która i

do której doprowadzono 
oraz Sali koncertowej na 350 miejsc. 

dnoprzestrzennej, dwupoziomowej hali jednonawowej hali 
o

kuracjuszom picie wody podczas spaceru. a
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ceramiczna autorstwa Krystyny Zgud – Strachockiej.
-

W
– –

– uzdrowiska [6].
e-

o-
wano m niej .

ono 
ynica oraz 

Prezydent. 

4. Wnioski
a-

kunsztowne i klimatyczne drewniane wille poprzez okazalsze Domy Zdrojowe, luksusowe
pensjonat, nowoczesne pijalnie i wielkogabarytowe sanatoria, to wszystko 

a-
owom 

, a,
wykonywana bez wiedzy i nadzoru przebudowa powoduje zanik 
historycz
w i-
skowych. 

dzisiaj rola planowania przestrzennego – Planów Miejscowych, które 
poprzez zapis, znej, 

tym samym skuteczn dziedzictwa kulturowego uzdrowiska jakim jest 
Krynica Zdrój.
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Architecture of spas in Krynica Zdroj
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Abstract: Research on the spatial shape of spas lies in the field of interest of archi-
tects, urban planners and geographers. The research shows a link between the role of spas 
and the process of economic development of the region and the town, mainly in the field of 
tourism.

Spa town is based on the assumption that various human health needs are supported 
there. For example spa provides conditions to restore physical and mental health after 
accidents and hospital treatment, it maintains the present state of health in chronic diseases,
provides prophylactic examinations to enhance immunity and should prevent diseases of 
civilization or mitigate the effects of such diseases.

Spas also aim at promoting and spreading education not only related to health. The 
spatial shape of a spa derives from its function and is the result of a centuries long forming 
of these systems. They are located in places, which are richly supplied with natural healing 
factors such as: natural resources, and environmental factors such as: the natural environ-
ment, climate, forestation, sea, landscape, cultural environment of the region and the spa 
town, spatial layout and architectural forms.

In addition to the essential function they perform, they are also very interesting archi-
tectural and urban designs, which have been discussed through the example of Krynica 
Zdroj town.

Keywords: architecture of spas, health resorts, modern architecture, cultural heritage 
protection.


