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Zarys treści: W artykule prześledzono zagadnienie frekwencji kuracjuszy w dwóch ważnych karpackich uzdrowiskach: Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich,
w których zasadnicza funkcja uzdrowiskowa kształtuje przestrzeń od blisko 200 lat. Powyższy
temat omówiono, zwracając szczególną uwagę na uwarunkowania frekwencji oraz zmiany
gospodarcze i polityczne. Na podstawie danych o frekwencji kuracjuszy wydzielono główne
etapy rozwoju Krynicy i Truskawca. Rozwijały się one w podobnych warunkach politycznych
i tempie do wybuchu I wojny światowej z istotną przewagą Krynicy. Dwudziestolecie międzywojenne to okres dalszego dynamicznego rozkwitu obydwu kurortów. Truskawiec od roku
1911 do 1939. był jednak uzdrowiskiem prywatnym, Krynica zaś państwowym. Najbardziej
interesujące jest porównanie rozwoju po roku 1945 w systemie gospodarki socjalistycznej,
a następnie wolnorynkowej.
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Wstęp
Klasycznym wskaźnikiem stosowanym w geografii turyzmu do przedstawienia
rangi uzdrowiska jest frekwencja kuracjuszy. Do analizy badanego w artykule zjawiska
użyto metody statystyki opisowej i dynamiczno-porównawczej.

1

W artykule autorzy rozważają frekwencję kuracjuszy w latach 1800-1950. W latach późniejszych z uwagi
na różne kategorie danych dostępnych w materiałach źródłowych (letnicy, wczasowicze, turyści, korzystający
z noclegów) i trudności z pozyskaniem wiarygodnych danych (dotyczy zwłaszcza Truskawca) liczba kuracjuszy
nie jest znana dla każdego z analizowanych lat (fakt ten jest każdorazowo podkreślony w artykule).
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Ryc. 1. Położenie Truskawca i Krynicy
Fig. 1. Location of Truskawiec and Krynica

Truskawiec jest jednym z najbardziej znanych ukraińskich uzdrowisk. Leży
w południowej części obwodu2 lwowskiego na granicy Karpat Wschodnich, około
100 km od Lwowa. Krynica – nazywana „perłą uzdrowisk polskich” – jest uważana
za najważniejszy kurort w Polsce. Położona jest w województwie małopolskim, na granicy
Beskidu Sądeckiego i Niskiego, 20 km od granicy z Słowacją i 120 km od Krakowa
(Krygowski 1974; Навчално... 1997) (Ryc. 1).

Kształtowanie się Truskawca i Krynicy jako uzdrowisk
T r u s k a w i e c Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Truskawiec pochodzą
z roku 1469. Jako pierwszy na lecznicze właściwości tutejszych wód zwrócił uwagę
Wojciech Oczko - nadworny lekarz króla Stefana Batorego, który w 1578 r. opublikował
wyniki swoich obserwacji. Mimo wstępnych badań do początku XIX w. zainteresowanie wodami z Truskawca było niewielkie, bowiem brakowało urządzeń dla kuracjuszy.

Artykuł powstał dzięki materiałom uzyskanym od prof. Antoniego Jackowskiego (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Grzegorza Zamoyskiego (Politechnika Rzeszowska), mgr Anety Lech i dr Michajła
Rytynskij (Uniwersytet im. Iwana Franki w Lwowie), Anny Michalik (Wydział Rozwoju Lokalnego, Kultury,
Sportu Turystyki i Promocji, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju) i mgr Marty Jucherskiej (Krynica). Za poświęcony czas i cenne uwagi autorzy chcieliby serdecznie podziękować wymienionym osobom. Ponadto szczególne
podziękowania kierujemy do pracowników Urzędu Statystycznego obłasti Lwiwskiej i p. Agnieszki Popielec
z Archiwum Państwowego w Nowym Sączu za wszelką pomoc i udostępnione materiały archiwalne.
2

Ukraińska jednostka administracyjna, która stanowi odpowiednik polskiego województwa.
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Rozpoczęcie właściwej działalności uzdrowiskowej datuje się na rok 1827. Staraniem rządu
austriackiego powstał pierwszy drewniany budynek zabiegowy wyposażony w 8 kabin
kąpielowych i pomieszczenia mieszkalne dla gości (Мацюк 2000; Матолич 2003; Матяш
2003; Kłopotowskij 2006). Prawdopodobnie pierwszym lekarzem zakładowym był w latach
40. XIX w. dr Turek. W latach 50. odkryto dodatkowe złoża wód (Maria, Emanuel, Anna,
Zofia), a Teodor Torosiewicz przeprowadził badania ich składu i właściwości leczniczych.
Wówczas ukończono budowę małych łazienek (Truskawiec-Zdrój 1932; Pelczar 1927).
Od roku 1859 Truskawiec znajdował się w rękach prywatnych i kilkukrotnie
zmieniał właścicieli (głównie żydowscy przedsiębiorcy), którzy nie zawsze byli zainteresowani rozwojem jego funkcji uzdrowiskowej3 (Quirini-Popławski 1998). Liczba
obiektów noclegowych i leczniczych była dalece niewystarczająca, duży problem
stanowiła słaba dostępność komunikacyjna. Zakład kąpielowy wymagał wówczas regulacji przestrzeni i nowych urządzeń dla kuracjuszy. Należy podkreślić, że „wyjazd
do wód” był kosztowny i pozwolić sobie na niego mogli jedynie dobrze sytuowani
- urzędnicy, profesorowie. W początkowym okresie funkcjonowania uzdrowisko odwiedzało zaledwie 70-90 kuracjuszy rocznie. Kolejne lata przynosiły duże wahania
frekwencji – 783 osób w roku1863 (pierwsze oficjalne dane), ponad 1000 w 1864
(Ryc. 2). Istotnym udogodnieniem było doprowadzenie w roku 1872 linii kolejowej
do pobliskiego Drohobycza. Większość gości, wśród których 60% stanowili Żydzi,
pochodziła z terenów ówczesnej Galicji, pozostali z Bukowiny i zaboru rosyjskiego
(Rieger 1873; Truskawiec-Zdrój 1932).
K r y n i c a Krynica Wieś sięga swymi początkami XVI wieku. Pierwsze znane
wzmianki o źródłach pochodzą z połowy XVIII w., natomiast opis właściwości wód
sporządził Baltazar Haquet w 1796 r. W latach 90. XVIII w. staraniem rządu austriackiego powstały dwa prywatne domy wokół źródeł (Pieńkowska 1974; Adamczyk 1974).
W kolejnych latach rozbudowano istniejące i wznoszono nowe budynki (m.in. łazienki,
restaurację, pokoje gościnne „Pod Orłem”), a także założono park zdrojowy na stokach
Góry Parkowej (1810), utworzono w końcu Zakład Kąpielowy z lekarzem zdrojowym
(Kaczmarska 1994). Według H. Pieńkowskiej (1974) przed rokiem 1820 funkcjonują
dwa budynki łazienek, 3 domy dla gości, pawilon nad zdrojem głównym i kilka innych
domów. Od pierwszych lat XIX w. przyjazdy kuracjuszy były już regularnie odnotowywane, osiągając w 1812 r. liczbę 634, natomiast w późniejszych latach najczęściej
nie przekraczały 200 osób (Ryc. 2), (Jackowski, Warszyńska 1979).
Podsumowując pierwszy okres funkcjonowania uzdrowiska do ok. 1830 r. trzeba
stwierdzić, że mimo umiarkowanej popularności i częstej zmianie lekarzy zdrojowych
Krynica przeżywała pierwszy okres rozwoju (Pieńkowska 1974). W późniejszych
dziesięcioleciach zakład zdrojowy mocno podupadł, realna była groźba jego likwidacji. Liczba gości w latach 40 XIX w. często nie osiągała 100 osób (w roku 1840 – 40,
w 1846 – 73). Stało się tak na skutek wstrzymania dotacji rządu austrowęgierskiego,
niepokojów politycznych i epidemii cholery (Jackowski, Warszyńska 1979). Według
Adamczyka (1974) ranga uzdrowiska spadła z ogólnokrajowego do lokalnego.

3

W roku 1869 zakład kąpielowy nie przyjmował gości (Rieger 1873).
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Ryc. 2. Frekwencja kuracjuszy w Truskawcu i Krynicy w latach 1800-1945
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kopff 1890; Bily 1936; Kmietowicz 1936; Leszczycki 1939a; Kita 1993

Fig. 2. Number of customers at Truskawiec Resort and Krynica Resort from 1800 to 1945
Source: own study based on Kopff 1890; Bily 1936; Kmietowicz 1936; Leszczycki 1939a; Kita 1993

Rozwój uzdrowisk do 1918 roku
T r u s k a w i e c. Pierwsze działania na rzecz rozwoju Truskawca nastąpiły w latach
80. XIX w., gdy jego dzierżawcą została nowo powołana spółka obywatelska. W kolejnych
latach wybudowano kilkanaście nowych willi dla gości (m.in. „Biały Orzeł”, „Saryusz”,
„Pod Matką Boską”, „Świtezianka”4), restauracje, zakłady kąpielowe, obudowano źródła
(Fot. 1). Założono także park zdrojowy z krytym deptakiem. W pierwszych latach XX
w. eksploatowanych było w Truskawcu 8 źródeł mineralnych, podczas gdy w Krynicy 5.
Dzięki zabiegom ówczesnego dzierżawcy inż. Wyczyńskiego, w 1907 r. opracowano
plan regulacyjny uzdrowiska, zgodnie z którym wybudowano wodociąg i kanalizację
oraz wprowadzono elektryczne oświetlanie ulic. Działania te miały swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby kuracjuszy. W 1895 r. Truskawiec odwiedziło ok. 1300
gości, a 10 lat później przeszło 3200, zaś od 1909 r. przyjeżdżało stale ponad 4000 osób
(Ryc. 2) (Pelczar 1909; Praschil 1909; Orłowicz i in. 1912; Мацюк 2000; Матяш 2003).

4

Tylko w 1898 r. wzniesiono 7 piętrowych wilii z mniej więcej 150 pokojami dla gości (Pelczar 1909).

FREKWENCJA KURACJUSZY W KRYNICY W KARPATACH ZACHODNICH I TRUSKAWCU ...

43

W roku 1911 właścicielem
uzdrowiska została spółka „Zdroje
Truskawieckie” na czele z burmistrzem Drohobycza, Rajmundem
Jaroszem (Krynica natomiast podlegała wówczas Departamentowi
Sanitarnemu Namiestnictwa we
Lwowie5). Dotychczas Truskawiec
wielokrotnie zmieniał zarządców. Fakt
ten niekorzystnie wpływał na jego
rozwój. Rodzina Jaroszów zarządzała
Fot. 1. Truskawiec, willa „Pod Matką Boską”
kurortem aż do wybuchu II wojny
(przełom XIX i XX w.)
światowej. Niezwłocznie poprawiono Źródło: zbiory własne Ł. Quirini-Popławski
dostępność komunikacyjną, albowiem Photo 1. The „Pod Matką Boską” Villa in Trusw 1912 r. uruchomiono bezpośrednie kawiec – built at the turn of the 20th century
połączenie kolejowe. Wybudowano Source: Ł. Quirini-Popławski
liczne wille z przeznaczeniem dla
letników (m.in. „Aleksandrówka”,
„Jasia”, „Józefówka”). Ponadto urządzono unikatowe kąpielisko siarczano-solankowe
na wolnym powietrzu w pobliskich Pomiarkach (Przywieczerski 1936). W tym czasie
Truskawiec stał się jednym z modniejszych zdrojowisk w tej części Europy. Wraz
z rozbudową kurortu wzrosła również frekwencja – z 3500 gości w 1910 r. do blisko
50006 w 1913. Wybuch I wojny światowej przerwał prowadzone prace i przyczynił
się do gwałtownego spadku liczby kuracjuszy. W 1915 roku uzdrowisko odwiedziło
zaledwie 120 osób (Truskawiec-Zdrój 1932; Мацюк 2000; Полозун 2003).
K r y n i c a. W roku 1856 zaczyna się okres ponownego ożywienia Krynicy. Wielkie
zasługi dla podniesienia uzdrowiska z upadku położyła komisja prof. Józefa Dietla, jak
również Michał Zieleniewski, w latach 1857-87 lekarz zdrojowy. Wówczas właścicielem
kurortu była prefektura dóbr muszyńskich. Opracowano plan rozbudowy, wzniesiono
wiele obiektów użyteczności publicznej (stara pijalnia, łazienki borowinowe, teatr,
dworzec, dom zdrojowy) i willi (m.in. „Wisła”, „Biały Orzeł”, „Krakus”, „Romanówka”). Rozwój przestrzenny uzdrowiska obejmował zasadniczo tereny wzdłuż głównej
osi urbanistycznej – potoku Kryniczanka. Ważnym wydarzeniem było uruchomienie
w 1876 r. komunikacji kolejowej z Tarnowa do pobliskiej Muszyny, a rok później
przyznanie statutu uzdrowiska i powołanie Komisji Zdrojowej, organu zajmującego
się całokształtem gospodarki. Poczynione inwestycje i ułatwienie dostępności wpłynęły w sposób decydujący na wzrost liczbę kuracjuszy. W latach 60. XIX w. przyjeż-

5

Rozwijająca się funkcja uzdrowiskowa stanowiła dla Krynicy czynnik miastotwórczy. W 1911 r. stała się
oddzielną gmina miejską, w 1933 r. uzyskała prawa miejskie (Kaczmarska 1994).

6

Mieczysław Orłowicz podaje, że frekwencja w ostatnich latach przed wybuchem wojny wynosiła nawet
6000 kuracjuszy (Orłowicz 1914).
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dżało do Krynicy średnio 1000 gości, w latach 70. – 20007, w latach 80. – blisko 3000,
w latach 90. już ponad 4500. Pojemność bazy noclegowej była jednak niewystarczająca
w stosunku do popularności miejscowości. Na lata 80. i 90. XIX w. przypada intensyfikacja ruchu budowlanego (słynna „Węgierska Korona”, „Witoldówka”, „Pogoń”,
„Kosynier”, „Pod Berłem”). W latach 1905 i 1912 sporządzono kolejne projekty regulacji zdrojowiska. W pierwszych latach XX w. frekwencja kuracjuszy wzrastała o ok.
500 osób rocznie, osiągając rekordową liczbę osób w 1911 r. – 111588 (Ryc. 2) (Kopff
1890; Barczewski 1905; Kaczmarska 1994).
Warto zwrócić uwagę na rangę i strukturę geograficzną kuracjuszy przebywających
w omawianych uzdrowiskach. W latach 50. i 60. XIX w. około 70% gości przyjeżdżało do Krynicy z Galicji, 20-25% z Królestwa Polskiego, pozostali z Wołynia i Litwy
(Zieleniewski 1872). Już wtedy 1/3 z nich „bawiła” w uzdrowisku, nie korzystając
z urządzeń leczniczych. (Zieleniewski 1880). Od lat 80. Krynica znajdowała się stale
wśród 15 najczęściej odwiedzanych kurortów ówczesnych Austro-Węgier9 i miała
międzynarodowy zasięg, gdyż 30% gości przybywało z innych krajów europejskich.
Zdecydowaną większość z nich stanowiły kobiety (ok. 75% w latach 60., 65% w 80.,
75% przed I wojną). W analogicznym okresie Truskawiec miał rangę regionalną, bowiem 95% kuracjuszy pochodziło z Galicji. Wśród nich również przeważały kobiety
(ok. 65% w latach 80., 60% przed I wojną). Średnio połowę gości stanowili Żydzi.
Struktura geograficzna przyjazdów istotnie się nie zmieniła mimo systematycznego
wzrostu liczby kuracjuszy (BJ10; Praschil 1909).

Rozbudowa uzdrowisk w okresie II Rzeczpospolitej
T r u s k a w i e c. W roku odzyskania przez Polskę niepodległości, Truskawiec
odwiedziło ponad 2000 gości, jednak wojna z Rosją w latach 1919-1920 wpłynęła
na spadek popularności uzdrowiska. Właściwą odbudowę rozpoczęto więc pod koniec
1920 r. i już w kolejnym sezonie zanotowano frekwencję wyższą niż przed I wojną (5300
w 1921 r.11). W okresie międzywojennym Truskawiec był nadal własnością prywatną
i miał charakter uzdrowiska użyteczności publicznej (Krynica państwowego) z prawem
pobierania taksy klimatycznej. W latach 20. poprawiono bazę noclegową (willa „Goplana”,
domy zdrowia dla pracowników ministerstw). Szczególnie żywy ruch budowlany przypadł
na lata 30. (pensjonaty „Farys”, „Santo”, „Aida”, „Znicz”, „Belweder”, „Lwowianka”).

7

Za wyjątkiem 1873 r., gdy panowała epidemia cholery w Krynicy (Kopff 1890).

8

W 1911 r. Krynica zyskała bezpośrednie połączenie kolejowe (Tab.1).

9

Najwyższą frekwencją cieszyły się wówczas uzdrowiska czeskie Karlsbad (Karlovy Vary) i Marienbad (Mariańskie Łaźnie), a także Ischl i Baden. Z kolei Truskawiec plasował się w czwartej dziesiątce najchętniej
odwiedzanych kurortów w Austro-Węgrzech (BJ).

10
11

BJ - Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

W 1921 r. zakład kąpielowy w Truskawcu nie dysponował wystarczającą bazą noclegową, aby należycie
przyjąć wszystkich gości. Spowodowało to zmniejszenie liczby przyjazdów w roku następnym.
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Według niepełnych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba pensjonatów,
schronisk turystycznych i przedsiębiorstw wynajmu pomieszczeń mieszkalnych wynosiła w 1935 r. około 130 (1938 – ok. 150) (Wilgat 1939; Leszczycki 1939b). Generalnie
okres międzywojenny był czasem intensywnego rozwoju inwestycyjnego, koncentrującego się w centralnej, południowej części miejscowości oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych w zachodniej części12. Aby rozpropagować kurort poza granicami kraju
prowadzono intensywne działania reklamowe. Działalność Rajmunda Jarosza – właściciela
Truskawca – i państwowa polityka paszportowa utrudniająca wyjazdy do zagranicznych
uzdrowisk przełożyły się na systematyczny wzrost liczby kuracjuszy (5351 w roku 1921,
blisko 9000 w 1926, ponad 13500 w 1929.13) (Ryc. 2) (Leszczycki 1939a)
Pierwsza połowa lat 30. to okres stabilizacji ruchu uzdrowiskowego spowodowanej
ogólnym kryzysem gospodarczym. Malała liczba wydawanych zabiegów i kąpieli leczniczych, równocześnie wzmagał się ruch wczasowy i letniskowy. Ponowne ożywienie
nastąpiło od 1935 r., który był pierwszym oficjalnym sezonem całorocznym (przeszło
15800 osób). Frekwencja kuracjuszy w kolejnych latach wciąż wzrastała, osiągając poziom
18000 osób w 1938. Z powodu niestabilnej sytuacji politycznej w ostatnim przedwojennym sezonie odnotowano jedynie ok. 5000 przyjezdnych14 (Kawecka 1937).
W strukturze geograficznej przyjeżdżających do Truskawca w latach 1926-1935
dominowali mieszkańcy województw warszawskiego, lwowskiego (po 22%) i krakowskiego (16%), następnie łódzkiego (8%), kieleckiego (6%) i stanisławowskiego (5%).15
Nieliczni cudzoziemcy (średnio 100 osób) przyjeżdżali przede wszystkim z Rumunii,
Czechosłowacji i Niemiec. Wśród gości znacznie przeważały kobiety (średnio 55-70%).
Biorąc pod uwagę wyznanie, należy stwierdzić, iż nieznacznie wyższa była frekwencja
Żydów niż chrześcijan (Kawecka 1937; Telwak 2006).
K r y n i c a. Na lata 1919-1939 przypada trzeci okres rozwoju Krynicy, która
miała status uzdrowiska państwowego. Tuż po wojnie, w latach 1919-20, opracowano
kolejny plan rozbudowy. Wzniesiono wówczas wiele nowych obiektów użyteczności
publicznej (Nowe Łazienki Mineralne i Dom Zdrojowy, kolejka na Górę Parkową)
i pensjonatów („Lwigród”, „Patria”, „Kasztelanka”) (Fot. 2). Intensywnie rozwijało się
także budownictwo mieszkaniowe16 (Melsztyn). Ruch budowlany objął nowe tereny

12

Pod koniec lat 30. XX w. w Truskawcu funkcjonowało ponad 170 pensjonatów i willi, w Krynicy 240
(Leszczycki 1939b).
13

W 1929 r. ogłoszono pierwszy sezon zimowy, który trwał 3 miesiące. Najliczniejszą z 200 przybyłych kuracjuszy grupą byli przemysłowcy i rolnicy (po 21%), następnie urzędnicy (17 %), duchowni (14%), prawnicy
(11%), inżynierzy i architekci (10%) oraz wojskowi i lekarze (5%). Blisko połowę stanowili mieszkańcy
województw krakowskiego i lwowskiego (Proszowski 1930).
14
W 1938 r. Ruś Podkarpacka została zajęta przez wojska węgierskie. Od grudnia 1938 r. wprowadzono wiele
ograniczeń w poruszaniu się po terenach nadgranicznych województw stanisławowskiego i lwowskiego.
Zawieszono ważność polsko-czechosłowackiej konwencji turystycznej (Quirini-Popławski 2007).
15

W latach 30. Truskawiec posiadał bezpośrednie połączenia kolejowe z dużymi miastami: Warszawą,
Krakowem, Poznaniem, Lwowem, Łodzią, Lublinem.
16

Według A. Jackowskiego i J. Warszyńskiej (1979) w latach 1921–1939 wybudowano 177 domów łącznie
o 3448 pokojach.
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w północnej części miejscowości
(Pieńkowska 1974). Według niepełnych danych GUS i Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie liczba
pensjonatów, schronisk i przedsiębiorstw wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w Krynicy wynosiła w 1937 r.
- 427 (Wilgat 1939). W latach 30. w
przestrzeni uzdrowiska coraz większą
rolę odgrywają tereny urządzeń sportowych (tor saneczkowy, lodowisko,
Fot. 2. Krynica, hotel-pensjonat „Patria” (1935),
skocznia narciarska) (Kaczmarska
wyd. Sztuka
1994).
Źródło: zbiory własne Ł. Quirini-Popławski
W latach 20. frekwencja kuraPhoto 2. The Patria hotel/lodge (1935), Sztuka Publ.
cjuszy
ulega gwałtownemu zwiękSource: Ł. Quirini-Popławski
szeniu, osiągając ponad 35000 osób
w 1928 r. Mimo kryzysu gospodarczego
przez kilka następnych lat ich liczba zmalała tylko nieznacznie (28065 w 1934 r.). Zdecydowana większość korzystała z kuracji w systemie ambulatoryjnym. Jednocześnie w latach
30. XX w. nastąpił rozkwit lecznictwa sanatoryjnego, a także uzupełniającej funkcji wypoczynkowej i sportowej (narciarstwo, saneczkarstwo, hokej na lodzie). Frekwencja zimowa
stanowiła w sezonie 1937/8 już 25%, podczas gdy w połowie lat 20. zaledwie około 5%.
W drugiej połowie lat 30. odnotowano kolejny dynamiczny wzrost liczby kuracjuszy
i wczasowiczów (blisko 40000 osób w 1938 r.) (Ryc. 2). Jednocześnie szeroko zakrojoną
akcję wczasów prowadziły Liga Popierania Turystyki oraz Centralne Biuro Wczasów
(Leszczycki 1938; Kruszelinicki 1948; Kaczmarska 1994).
W drugiej połowie lat 30. strefa wpływu Krynicy obejmowała w głównej mierze
5 województw ówczesnej Polski: warszawskie (20%), lwowskie (15%), krakowskie
(14%), kieleckie i łódzkie (po 10%). Dzięki dogodnym połączeniom kolejowym
wzrastało znaczenie dalej położonych województw: wołyńskiego, poznańskiego, pomorskiego i lubelskiego. Rozwijał się ruch zagraniczny (średnio 500-700 osób), jednak
nie przekraczał on 3% ogólnego ruchu turystycznego. Przeciętnie połowa kuracjusza
była wyznania mojżeszowego, a połowa chrześcijańskiego. Podobnie jak w Truskawcu,
w Krynicy większość gości stanowiły kobiety (ok. 60%) (Chorabik 1938; Chorabik
1939; Leszczycki 1939b).
W okresie międzywojennym obie miejscowości przekształciły się z romantycznych zdrojowisk la belle epoque w nowoczesne, eleganckie kurorty o europejskim
standardzie17. Były to nadal miejscowości o elitarnym charakterze, gościli w nich
wybitni artyści i politycy. Dużym echem odbiły się wizyty w Truskawcu marszałka

17

Wówczas wszystkie hotele i pensjonaty, a także zdecydowana większość willi w obu miejscowościach
posiadały kanalizacje i oświetlenie elektryczne (Przywieczerski 1936).
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Józefa Piłsudskiego, prezydenta Turcji i Estonii, ambasadora Stanów Zjednoczonych
oraz Jana Kiepury, prezydentów Ignacego Mościckiego czy księżnej Holandii Julianny w Krynicy. Uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim było wówczas popularne w skali
europejskiej, zaś kurort w Karpatach Wschodnich plasował się w czołówce uzdrowisk
polskich18 (Węcławowicz-Bilska 2008).
Warto podkreślić, że w przeciągu kilkudziesięciu lat istotnemu skróceniu uległ
średni czas kuracji w uzdrowiskach. W drugiej połowie XIX w. dominowały pobyty 6
- tygodniowe. Krótkotrwałe (do 6 dni) wizyty w Truskawcu stanowiły w latach 1880-1914 przeciętne nie więcej niż 2-3% wszystkich, podczas gdy w Krynicy – 10-11%
(BJ). W latach międzywojennych średnia długość kuracji skróciła się do 3 tygodni
(Orłowicz i in. 1912; Kawcka 1937; Chorabik 1939; Stawiarczyk 1966).
T r u s k a w i e c. Wybuch II wojny światowej przyniósł duże straty i zahamował rozwój Truskawca. We wrześniu roku 1939 wojska sowieckie zajęły miejscowość,
a miesiąc później przejęły obiekty i urządzenia dla kuracjuszy. Do 1940 r. kurort funkcjonował jako sanatorium dla żołnierzy Armii Czerwonej (8 pensjonatów o pojemności
200 łóżek). Przez kolejne 3 lata trwała okupacja hitlerowska. W czasie wycofywania
wojska niemieckie zniszczyły wiele obiektów sanatoryjnych, wywiozły sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Ponowne wkroczenie wojsk radzieckich nastąpiło w 1944 r.
Na kilkanaście miesięcy miejscowość przekształcono w zamknięty szpital wojskowy
(Holberg, Filipow 2006; Клопотовский 2006).
K r y n i c a. Wrzesień 1939 r. dla Krynicy, podobnie jak dla Truskawca, oznaczał
wstrzymanie rozwoju. W latach 1940-1945 władzę w mieście sprawował komisarz,
który przekształcił je w kurort dla Niemców, co uchroniło zabudowę od zasadniczych
zniszczeń19. W 1942 r. frekwencja osiągnęła nawet 18 000 kuracjuszy (Ryc. 2). Wśród
gości dominowali Niemcy, tylko niewielki procent stanowili Polacy20 (Dobrzyński,
Kolago 1951; Duda 1994).

Rozwój uzdrowisk w systemie gospodarki socjalistycznej
ZSRR i Polski
T r u s k a w i e c. Okres powojenny to czas budowy nowych kompleksów sanatoryjnych, rozbudowy bazy zabiegowej oraz kontynuacji prac związanych z eksploatacją źródeł wód mineralnych21. Prywatne dotychczas uzdrowisko stało się własnością
państwową. Truskawiec od 1952 r. był kurortem o najwyższej ogólnozwiązkowej
randze, co miało bezpośredni wpływ na jego rozbudowę, a przede wszystkim sposób

18

W latach 30. Truskawiec stale zajmował szóste miejsce wśród uzdrowisk w Polsce. Niekwestionowanym
liderem było Zakopane (Leszczycki 1939a).
19

W latach 1939-1940 zburzono 36 domów żydowskich (Duda 1994).

20

W 1944 r. tylko 1% gości (40 osób) było pochodzenia polskiego (Duda 1994).

21

W pierwszych powojennych latach wiele willi i obiektów dla kuracjuszy (m.in. willa Maria-Helena, Klub
Towarzyski) zostało rozebranych (Nicieja 2008).

48

PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 121

finansowania. W 1960 r. podjęto decyzję o przekazaniu wszystkich sanatoriów, domów
wypoczynkowych i pensjonatów pod zarząd Ministerstwa Ochrony Zdrowia, związków
zawodowych i Funduszu Wczasów Pracowniczych. Podstawą działania uzdrowisk
w Związku Radzieckim była ustawa o głównych zasadach funkcjonowania kurortów,
którą zatwierdziła Rada Ministrów ZSRR 5 września 1973 r. Zgodnie z nią sanatorium
było podstawową jednostką leczniczą. Większość kuracjuszy przybywających w Truskawcu (także w Krynicy) korzystała z państwowych skierowań na kuracje sanatoryjne
(23 - dniowe), pozostali na leczenie ambulatoryjne lub 2-, 3- tygodniowe (i dłuższe)
turnusy w lecznictwie otwartym. Skierowania („sanatoryjno-kurortowe karty”) były
opłacane przez fundusze państwowe lub wydawane bezpłatnie (Чазов 1983).
Pomimo znaczących zniszczeń wojennych w roku 1945 w Truskawcu wznowiono
działalność zdrojową. Oddano do użytku kilka sanatoriów (m.in. „Berizka”, „Kasztan”).
Już w 1950 r. uzdrowisko odwiedziło ponad 50000 gości22. W 1965 r. zatwierdzono generalny plan rozbudowy kurortu, który obejmował dwa etapy – pierwszy zaplanowany
na lata 1965-1980 i drugi 1980-1990. W tym okresie oddano do użytku kilkanaście
dużych sanatoriów i profilaktoriów23, m.in. „Diament” (1000 łóżek), „Kryształ” (1010
łóżek), „Szahtar”, „Rubin” (1000 łóżek), „Karpaty” oraz mniejszych budynków (m.in.
„Prolisok”, „Mołdowa”, „Naftusia”) (Fot. 3). Były to obiekty państwowe (m.in. Ministerstwa Obrony, Spraw Wewnętrznych) oraz branżowe, należące na przykład do
przedsiębiorstw komunalnych obwodu lwowskiego. Większość z nich, podobnie jak
nowa pijalnia, powstała w południowej (niezagospodarowanej dotąd) części uzdrowiska. Ponadto otwarto nowe lecznice i budynki użyteczności publicznej (m.in. Pałac
Kultury „Mir”). Niestety intensywna eksploatacja i brak konserwacji doprowadziły
do degradacji technicznej tych urządzeń. Postępowała stopniowa utrata walorów
zabytkowych zespołu urbanistyczno-architektonicznego dawnego (przedwojennego)
centrum uzdrowiska. W przestrzeni miejscowości coraz mniejszą rolę odgrywały
tereny otwarte, kosztem zamkniętych, peryferyjnie położonych, terenów ośrodków
sanatoryjno-wczasowych24. Wysoka zabudowa sanatoryjna i ekspansja przestrzenna
kurortu pociągnęły za sobą zmiany w skali uzdrowiska (www.truskavets-city.gov.ua;
www.ukrwest.com.ua25; Чазов 1983).
Ówczesny system lecznictwa uzdrowiskowego przyczynił się do gwałtownego
wzrostu liczby przyjezdnych (ponad 151000 w roku 1965, 210675 w 1975, prawie 350000

22

Autorom artykułu nie udało się dotrzeć do danych dotyczących frekwencji kuracjuszy w Truskawcu po
1939 r., dlatego posługują się dostępną statystyką przedstawiającą wszystkie kategorie ruchu turystycznego.
Warto jednak podkreślić, iż w okresie Związku Radzieckiego lecznictwo uzdrowiskowe było zaliczane w
oficjalnych zestawieniach do rekreacji i turystyki.
23

Profilaktorium – typ zakładu sanatoryjnego służący do leczenia pracowników bez odrywania ich od pracy
(przebywanie w profilaktorium odbywa się w nocy i czasie wolnym od pracy). Długość pobytu wynosiła 24
dni, a dla chorych na gruźlicę 30 dni (Чазов 1983).
24

Zjawisko to, ale na mniejsza skalę, było w latach 70. XX w. obserwowane również w Krynicy.

25

Data dostępu 12.02.2009.
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osób w 1985) (Ryc. 3). Strefa przyjazdów Truskawca obejmowała niemal
całe terytorium ówczesnego Związku Radzieckiego 26. Znaczną część
gości stanowili jednak wczasowicze,
szczególnie pod koniec lat 80., kiedy
pojawił sektor prywatnych obiektów
noclegowych. Nieliczni cudzoziemcy
z krajów socjalistycznych byli kierowani do oddzielnych sanatoriów.
Mimo występowania niekorzystnych
procesów przestrzennych liczba kuracjuszy w Truskawcu stale wzrastała,
osiągając w 1989 r. rekordowy poziom Fot. 3. Truskawiec, południowa część uzdrowiska.
Sanatorium „Rubin” (1980),
przeszło 436000 osób rocznie, z czego
fot. Quirini-Popławski Ł. (2007)
45-50% przypadało na przebywających
Photo 3. Truskawiec – southern part of the resort.
na podstawie skierowań lekarskich.
Rubin Sanatorium (1980)
Stałą, liczną grupą korzystających z Photo: Ł. Quirini-Popławski (2007)
leczenia (szczególnie wśród dzieci)
stanowili poszkodowani po katastrofie
elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Мацюк 2000).
K r y n i c a Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych w latach 1945-1946
w Krynicy oddano do użytku podstawowe obiekty i urządzenia dla kuracjuszy. Odbudowę uzdrowiska zapisano do realizacji w ramach Planów 3- i 6-letniego. Podobnie
jak w Truskawcu, zarządzanie obiektami noclegowymi przejął w 1949 r. Fundusz
Wczasów Pracowniczych i Ministerstwo Zdrowia. W rękach prywatnych pozostała
niewielka liczba willi. Całokształtem gospodarki uzdrowiskowej zajmowało się początkowo Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Krynica”.27 Frekwencja kuracjuszy
w pierwszych powojennych latach stale rosła, osiągając na przełomie lat 40. i 50. poziom
25000-30000 osób rocznie. Jednocześnie coraz popularniejsza stawała się turystyka
wypoczynkowa i poznawcza (ok. 13000 w roku 1949, ok. 35000 w 1952, ok. 22000
w 1955) (Ryc. 3) (Jackowski, Warszyńska 1979; Kaczmarska 1994).

26

W latach 80. XX w. Truskawiec miał bezpośredni połączenie kolejowe z Moskwą i Leningradem (Nicieja
2008).
27

Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Krynica w Krynicy zostało utworzone na podstawie zarządzenia
Ministra Zdrowia z 26 lutego 1953 i funkcjonowało samodzielnie do 1964 r. Na mocy zarządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1963 połączono je z P.P. Uzdrowisko Żegiestów w jedno P.P.
Uzdrowisko Krynica- Żegiestów. Następnie, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 8 listopada 1977. powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich
w Krynicy. Działalnością objęło tereny uzdrowisk: Krynica, Żegiestów i Piwniczna. W końcu w 1999 r.
zostało przekształcone w spółkę akcyjną Skarbu Państwa - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA w Krynicy
(APK NS - Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu).

50

PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 121

Ryc. 3. Frekwencja turystów i kuracjuszy w Truskawcu i Krynicy w latach 1946-2006
Źródło: opracowanie własne na podstawie BJ; APK NS; BDR GUS; Rocznik... 1963; Rocznik... 1966; Rocznik...
1968; Jackowski, Warszyńska 1979; Rocznik... 1979; Rocznik... 1981; Rocznik... 1989; Rocznik... 1993; Duda
1994; Burzyński 2001; Статистичний... 2004; Cанаторно... 2005

Fig. 3. Number of tourists and customers at Truskawiec Resort and Krynica Resort from 1946
to 2006
Source: own study based on BJ; APK NS; BDR GUS; Rocznik... 1963; Rocznik... 1966; Rocznik... 1968;
Jackowski, Warszyńska 1979; Rocznik... 1979; Rocznik... 1981; Rocznik... 1989; Rocznik... 1993; Duda 1994;
Burzyński 2001; Статистичний... 2004; Cанаторно... 2005

Począwszy od lat 60 XX w. krajobraz architektoniczny kurortu zaczął się zmieniać28.
Panujące dotychczas style – drewnianych willi i obiektów modernistycznych – zostały
zdominowane przez architekturę wielkopowierzchniową, wielopiętrową. W latach 60.
i 70. oddano do użytku kilka sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych (m.in. „Silesia”,
„Continental”, „Leśnik-Drzewiarz”, „Budowlani”, „Mielec”, „Walcownik”)29 oraz
innych obiektów m.in. Nowa Pijalnia, dom towarowy Perła i kombinat gastronomiczny
Hawana (Dobrzyński, Kolago 1950; Chmielewski 1986). Szczególnie szybko wzrasta-

28

W latach 1945-60 nie budowano dużych obiektów noclegowych (Węcławowicz-Bilska 2004).

29

W znacznej mierze były to zamknięte obiekty branżowe z własnym zapleczem zabiegowo-rehabilitacyjnym.
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ła liczba zakładowych domów wypoczynkowych, podczas gdy poziom wyposażenia
miejscowości w obiekty bazy towarzyszącej był niewystarczający. Stopniowa utarta
walorów zabytkowych, degradacja przestrzeni publicznych oraz nowopowstałe obiekty
niepasujące skalą do charakteru uzdrowiska nie wpłynęły jednak na spadek przyjazdów
kuracjuszy30 (Pieńkowska 1974).
Dalszy, dynamiczny rozwój funkcji uzupełniających Krynicy – wczasowej
i turystycznej zanotowano w latach 60. i 70. Liczba przyjazdów w celach wypoczynkowych gwałtownie rosła31 (ok. 22000 w roku 1955, ok. 45000 w 1962, ok. 65000
w 1967, ok. 130000 osób w 1976), podczas gdy przyjazdy kuracjuszy utrzymywały się
początkowo na średnim poziomie 45000, w latach 70. – 50000, 80. – 55000 osób rocznie (Ryc. 3), (Stawiarczyk 1966; Krygowski 1973; Rygliszyn 1977). Przeciętny pobyt
leczniczy wynosił 23 dni, jednocześnie wzrastała liczba osób odwiedzających Krynicę
tylko przez jeden dzień (Rocznik... 1981). Swoistą cechą turystyki uzdrowiskowej jest
jej krajowy charakter i mała sezonowość w stosunku do turystyki wypoczynkowej,
która koncentruje się w sezonie letnim (Kowalczyk 2000). Ruch zagraniczny stanowił 1-2%, wykazując wyraźną sezonowość (od czerwca do sierpnia)32. W latach 60.
i 70. strefa wpływu Krynicy obejmowała w głównej mierze 3 ówczesne województwa:
warszawskie (21%), krakowskie (18%) i katowickie (16%) (Jackowski, Warszyńska
1979). Pod koniec epoki Polski Ludowej kuracjusze (średnio 55000 osób rocznie)
stanowili tylko ok. 30% wszystkich przyjeżdżających (w Truskawcu 45-50%) (APK
NS; Статистичний... 2004).
Zarówno w Truskawcu, jak i Krynicy w latach 1945-1989 turystyka uzdrowiskowa
ustąpiła pola funkcji uzdrowiskowo – wypoczynkowej i wypoczynkowej33. Jednocześnie podlegały one podobnym uwarunkowaniom i procesom: państwowy system
finansowania i polityka socjalna (m.in. dopłaty do wczasów leczniczych), duża presja
właścicieli obiektów (zakładów pracy, branżowych związków zawodowych), przeciążenie i intensywna eksploatacja budynków, urządzeń leczniczych i technicznych oraz
niedostateczne uzupełnienia inwestycyjne. Niestety, okres gospodarki socjalistycznej
spowodował w obu omawianych miejscowościach zaburzenie ładu przestrzennego
przez: przypadkowe lokalizacje budynków, wysoki wskaźnik intensywności zabudowy, sytuowanie wielokondygnacyjnych obiektów na eksponowanych krajobrazowo
terenach, przemieszanie i przypadkowość funkcji (uzdrowiskowej, wypoczynkowej,

30

Szerzej na temat kierunków ochrony konserwatorskiej w Krynicy w latach 70. XX w. pisze Pieńkowska
w opracowaniu pt. Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego (Pieńkowska 1974).
31

W 1965 r. na uzdrowiskową bazę noclegową przypadało 3217 łóżek (39%), zaś na wypoczynkowo-wczasową 5100 (61%) (Jachniak 1966).
32
Przeciętna liczba zagranicznych kuracjuszy w Krynicy w latach 1956–1980 wynosiła 150-250 osób (najwięcej w 1971 r. - 419), z czego blisko połowę stanowili obywatele Związku Radzieckiego, Niemieckiej
Republiki Demokratycznej i Bułgarii w ramach wymiany bezdewizowej. Po 1980r. przyjazdy cudzoziemców
wyraźnie się zmniejszyły (APK NS).
33

A. Jackowski (1981) zaliczył Krynicę do miejscowości o wyspecjalizowanej funkcji uzdrowiskowo-turystycznej.
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turystycznej, mieszkaniowej34) nawet w obrębie historycznego centrum uzdrowiska
(Węcławowicz-Bilska 2004). Według E. Kaczmarskiej (1994) rozwój (przestrzenny
i ilościowy) wpłynął na obniżenie komfortu leczenia i pobytu w Krynicy, podobnie
też w Truskawcu.

Funkcjonowanie uzdrowisk w systemie gospodarki wolnorynkowej Ukrainy i Polski
T r u s k a w i e c. Ważnym okresem w funkcjonowaniu omawianych uzdrowisk
był przełom lat 80. i 90. XX w. i zachodzące przemiany gospodarczo-polityczne. Zostały
zapoczątkowane wówczas wolnorynkowe procesy ekonomiczne, w wyniku których
wiele gestorów obiektów noclegowych (instytucji rządowych i zakładów przemysłowych) znacznie ograniczyło finansowanie. Nastąpiły znaczące przemiany własnościowe, a także problemy na rynku pracy w samych kurortach, jak i w regionie. Zmiany
gospodarcze pierwszej połowy lat 90. odbiły się na obniżeniu dotacji państwowych
na działalność uzdrowiskową i miały odzwierciedlenie w spadku liczby kuracjuszy
odwiedzających Truskawiec oraz Krynicę (Ryc. 3).
Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości (1991) powołano w 1995 r. spółkę
„Truskawiec-Kurort” SA, która sprawuje zarząd nad kurortem. Należy do niej 7 sanatoriów (m.in. „Jantar”, „Rubin”, „Krystał”, „Oksana”, „Maria”). Na podstawową
infrastrukturę uzdrowiskową składają się dwa szpitale balneologiczne, dwie pijalnie
wód mineralnych oraz dwie przychodnie uzdrowiskowe. Poza wymienionymi obiektami
funkcjonuje ponad 30 prywatnych oraz państwowych. Jednak większość branżowej
bazy noclegowej charakteryzuje się dużym stopniem zużycia i wymaga mniejszych lub
większych remontów oraz modernizacji. Duże znaczenie dla funkcjonowania uzdrowiska miało utworzenie w 2000 r. specjalnej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Kurortopolis
Truskawiec”. Jej głównymi celami były poprawa jakości usług leczniczo-uzdrowiskowych, przyspieszenie działań związanych z reformą działalności uzdrowiskowej,
stymulowanie nowych inwestycji i ochrona zasobów przyrodniczych35. Pracom remontowym poddano wiele przedwojennych willi w centrum (np. „Świtezianka”, „Sani”),
aczkolwiek obserwuje się także przypadki dekapitalizacji i późniejszej wymiany starych
obiektów na dużo większe36. W ostatnich latach następuje niezwykła rozbudowa kurortu37. Wzniesiono kilka nowoczesnych obiektów pensjonatowo-hotelowych, które

34

W latach 1945–1990 r. znacznie podniosła się liczba stałych mieszkańców Truskawca z około 8000 do
ponad 33000, a obecnie wynosi ok. 22100 (Holberg, Filipow 2006). Również liczba mieszkańców Krynicy
pokaźnie się zwiększyła z 2600 do 12900, obecnie wynosi ok. 11100 (Jackowski, Warszyńska 1979; Bank
Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data dostępu 22.04.2009).

35

Plan rozwoju obejmował 20 lat, jednak po 5 latach funkcjonowania działalność strefy została zawieszona
(Buczek 2006).
36
37

Na podobne tendencje w latach 80. XX w. w Krynicy zwróciła uwagę Węcławowicz-Bilska (1990).

W ostatnich latach w Truskawcu obserwuje się dynamiczny ruch budowlany (głównie obiekty pensjonatowo-hotelowe i mieszkaniowo-blokowe).
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świadczą kompleksowe usługi leczniczo-wypoczynkowe (m.in. hotel „Riksos” na bazie
radzieckiego sanatorium „Podkarpacie”, „Biały Lotos”, „Fata Morgana”). Istotnym
problemem są jednak niskie roczne wykorzystanie obiektów (duża sezonowość, ok.
20% sanatorów nie funkcjonuje), zaniedbania konserwatorsko-remontowe i niezadawalająca jakość przestrzeni publicznych (Туризм... 2004; Buczek 2006).
Od 1991 r. notowano w Truskawcu znaczne wahania liczby przyjazdów (Ryc. 3).
W latach 90. frekwencja spadła do poziomu z pierwszej połowy lat 60. XX w. (132800
osób w 1999 r.). Od kilkunastu lat obserwuje się wzrost popularności kurortu,
w którym w latach 2003-2006 przebywało 160000-165000 osób rocznie, czyli 6%
wszystkich leczących się w uzdrowiskach na Ukrainie38. Oficjalnie ok. 8% gości
to cudzoziemcy. Z kolei turystów krótkoterminowych (do 2 dni) było 6%. Niestety
trudno jest ocenić stosunek procentowy liczby kuracjuszy do turystów i wczasowiczów. Liczbę osób korzystających z prywatnych kwater i „drugich” domów, które nie
są uwzględnione w dostępnych zestawieniach statystycznych, można szacunkowo
określić na poziomie 25%.
K r y n i c a. Wraz z upadkiem systemu gospodarki socjalistycznej także w odniesieniu
do Krynicy istotnie ograniczono dotacje państwowe na skierowania oraz na utrzymanie
obiektów sanatoryjnych. Coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać przyjazdy kuracjuszy
komercyjnych. W 1999 r. powstała spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą „Uzdrowisko
Krynica-Żegiestów” SA w Krynicy. Obecnie miejscowość łączy funkcję uzdrowiskową
z wypoczynkową, turystyczną i sportową (zwłaszcza w okresie zimowym), stanowi ponadto
lokalny ośrodek wzrostu i pełni funkcję zaplecza administracyjnego, handlowego, usługowego dla terenów wiejskich (APK NS; Węcławowicz-Bilska 2008) .
W latach 90. XX w. frekwencja przyjazdów kuracjuszy do Krynicy w stosunku do lat
80. spadła o ok. 50% i utrzymywała się na średnim poziomie 27000 osób rocznie (Ryc. 3).
Z końcem lat 90. przekroczyła 30000, zaś od kilku lat kształtuje się na poziomie
2300039. Goście z zagranicy stanowią około 4-5%. Tymczasem liczba przyjezdnych,
którzy nie korzystali z usług balneologicznych, w pierwszej połowie lat 90. przerosła
liczbę kuracjuszy ponad trzy krotnie (97670 w 1995 r.). Dostępne rejestry wskazują na
krótkotrwały spadek popularności Krynicy w kolejnych latach (ok. 52200 w 1996 r.)
(Burzyński 2001). Od kilkunastu lat następuje intensywna rozbudowa infrastruktury
sportowej (kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką), wypoczynkowo-konferencyjnej
(Motyl) i hotelowej (Prezydent). Jednocześnie odzyskane przez właścicieli wille
i pensjonaty obejmuje się pracami remontowymi, co znacząco wpływa na podniesienie
jakości przestrzeni w uzdrowisku (Węcławowicz-Bilska 2004). Wraz z inwestycjami
nieustająco wzrasta liczba turystów i wczasowiczów (ponad 150000 w latach 2005-2006).
Wydaje się jednak, że oficjalne dane (Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta Krynica) są istotnie zaniżone, nie obejmują tzw. „drugich” domów i mieszkań.

38
39

Największy udział posiadją Autonomiczna Republika Krym (17%) i rejon Odessy (12%) (Туризм... 2004).

Dane dotyczą kuracjuszy szpitala i sanatorów uzdrowiskowych oraz zakładu przyrodoleczniczego i przychodni uzdrowiskowej.
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Podsumowanie
Tradycje uzdrowiskowe obu omawianych uzdrowisk sięgają pierwszej połowy
XIX wieku (Tab. 1). Zasadnicza funkcja uzdrowiskowa Krynicy kształtowała się od
lat 60. XIX w. czemu towarzyszyła systematycznie rosnąca frekwencja kuracjuszy.
Na przełomie wieków XIX i XX zaliczała się do popularnych miejscowości w skali
międzynarodowej. Dziesięciolecia zaniedbań inwestycyjnych spowodowały późniejszy
rozwój Truskawca. Dopiero w pierwszych latach XX w. liczba przyjazdów osiągnęła
znaczniejsze rozmiary. Kurort ten posiadał wówczas rangę regionalną. Do wybuchu I
wojny światowej zasadniczym czynnikiem stymulującym rozwój obu uzdrowisk była
linii kolejowych, która nastąpiła w latach 70. XIX w. (Ryc. 2).
Dwudziestolecie międzywojenne było okresem dynamicznego wzrostu popularności obu miejscowości. Dzięki dalszym inwestycją oraz dobrej dostępności z dużych
ośrodków miejskich frekwencja kuracjuszy w latach 1920-1939 wzrosła ponad 3 krotnie.
Jednakże popularność Krynicy była przeciętnie dwukrotnie większa. Przed wybuchem
II wojny światowej liczba budynków
Tab. 1. Podstawowe informacje o Truskawcu
dla gości wynosiła w Truskawcu - 174
i Krynicy
(ponad 4000 pokoi) i 241 (około 5000
Tab 1. Basic information on Truskawiec and
pokoi) w Krynicy. Pod względem
Krynica
wielkości ruchu turystycznego obie
miejscowości plasowały się w ścisłej
czołówce, znaczeniem zaś mogły być
porównywane z głównymi uzdrowiskami II Rzeczypospolitej.
Zmiana systemu organizacji
państwa po 1945 r. i w konsekwencji
upaństwowienie uzdrowisk miało kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju
Truskawca i Krynicy. Elitarne i kameralne dotąd kurorty przekształciły się
w pokaźnych rozmiarów miejscowości
o różnych funkcjach (uzdrowiskowej,
turystycznej, wczasowej, administracyjnej). Zwiększająca się energicznie
popularność Truskawca, zwłaszcza
w latach 80. XX w., osiągnięta dzięki
ogólnozwiązkowej randze, przyczyniła
1
Rok utworzenia „zakładu kąpielowego” (Pieńkowska
się niestety do zaburzenia ładu prze1974)
strzennego. Również w Krynicy liczba
Źródło: opracowanie własne na podstawie Jackowski,
przyjazdów wzrastała bardzo wyraźnie
Warszyńska 1979; Orłowicz i in 1910; Kruczek, Weseli
do połowy lat 80. (Ryc. 3).
1987; Pieńkowska 1974
Po załamaniu się systemu finanSource: own study based on Jackowski, Warszyńska 1979;
sowania w 1989 r. (1991 r. w przypadOrłowicz et al. 1910; Kruczek, Weseli 1987; Pieńkowska
1974
ku Truskawca) oba uzdrowiska prze-
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żywały znaczny kryzys w latach 90. XX w. W porównaniu do lat 80. liczba przyjazdów
spadła średnio dwukrotnie. Omawiane uzdrowiska funkcjonują jako wielofunkcyjne
miejscowości turystyczne, w których od kilkunastu lat intensywnie rozwija się turystyka związana z uprawianiem sportów zimowych (Krynica) i wczasowa (Truskawiec).
Śledząc zagadnienie frekwencji kuracjuszy w obu uzdrowiskach warto zwrócić uwagę,
że Krynica była zawsze uzdrowiskiem państwowym, Truskawiec przez 80 lat (1859
–1939) należał do prywatnych właścicieli.
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Number of customers at the Krynica Resort (the Western
Carpathian Mountains) and at the Truskawiec Resort
(the Eastern Carpathian Mountains, Ukraine)
Summary
The article delves into the issue of the number of customers at two key Carpathian resorts: Krynica in the Western Carpathians and Truskawiec in the Eastern
Carpathians. The function of each center as a health resort has been shaped by almost
200 years of history (Fig. 1). The subject above is discussed with special attention
being paid to factors that affect the number of customers as well as economic and
political changes.
Two distinct stages of resort development were identified based on customer
data collected for both Krynica and Truskawiec. Both resorts developed under similar
conditions and at similar rates until World War I with Krynica being somewhat more
dynamic (Fig. 2). The two decades between the world wars saw dynamic growth at
both resorts. There was one difference: Truskawiec was a private resort between 1911
and 1939. Krynica, on the other hand, was a state-owned facility. The paper presents
an interesting comparison of the two resorts following World War II when both centers fell under socialist management, and more recently, reverted back to free market
management after 1989.
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