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Letniska a mikroturystyka

Globalna pandemia koronawirusa znacząco zmieniła naszą rzeczywistość – strach przed 

nieznaną chorobą sprawił, że musieliśmy zrewidować dotychczasowe działania i przyzwy-

czajenia. Czas odosobnienia i  izolacji, a  także poważne ograniczenia mobilności dopro-

wadziły do ogromnych zmian, również tych dotyczących letniego wypoczynku. Wakacje 

w kurortach nad Morzem Śródziemnym, zwiedzanie portugalskich miast czy pobyt all-inc-

lusive z nurkowaniem na rafie koralowej w Egipcie trzeba odłożyć na bliżej nieokreśloną 

przyszłość. Co zatem w zamian? Mikroturystyka – której rozwój obserwowaliśmy w ostat-

nich latach głównie wśród osób zatroskanych o los planety – obecnie stała się konieczno-

ścią. Dzięki niej możemy nie tylko odkryć zapomniane miejsca w  najbliższej okolicy, ale 

także zrozumieć procesy, które ukształtowały współczesną Warszawę.

Dłuższe wakacyjne wyjazdy do wsi lub miasteczek oddalonych o mniej niż 100 km od miej-

sca stałego zamieszkania były normą w dwudziestoleciu międzywojennym. Miejscowości 

takie nazywano letniskami lub letniakami. Administracyjnie wiele z nich miało status wsi 

letniskowych, czyli miejsc czerpiących największe zyski z lipcowej i sierpniowej turysty-

ki. Z uroków letnisk korzystali przede wszystkim średnio zamożni mieszczanie, przedsta-

wiciele tzw. pracującej inteligencji, robotnicy i handlowcy. Wakacje spędzali na kąpielach 

w rzece, opalaniu, spacerach po lesie i tańczeniu na dansingach. Na kilka miesięcy Faleni-

ca, Świder czy Anin zamieniały się w prawdziwe kurorty, pełne warszawiaków i warsza-

wianek – najczęściej wybierano bowiem te miejsca, do których można było dojechać w za-

ledwie kilka godzin. Trend ten utrzymywał się jeszcze długo po 1945 roku: Polki i Polacy, 

zrujnowani wieloletnią wojną i  kulejącą ekonomią, spędzali czas w  sposób równie przy-

stępny, jak ich rodzice czy dziadkowie.

Walizka skórzana z naklejkami, lata 20.-30. XX wieku, MHW 28212
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Plan m.st Warszawy z przyłączonymi przedmieściami, lata 20. XX wieku, MHW 8666/Pl

Kieszonkowa apteczka podróżna, początek XX wieku, MHW 25713/a-o

http://m.st
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	Zastanawiasz się, czy Twoja rodzina również miała swoje ulubione miejsca wypo-

czynku, wcale nie nad morzem czy w górach, ale właśnie pod Warszawą – w Urlach, 

Wildze czy nad Jeziorem Zegrzyńskim? Może w  albumach zachowały się zdjęcia 

ilustrujące wywczasy rodziców i  dziadków zorganizowane niedaleko od miasta? 

Przypomnij sobie swoje najwcześniejsze wakacyjne wspomnienie.

Konrad Brandel, Wyjazd na kolonie letnie. Peron dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 1892, AF 13378

Pomiechówek – kolonie letnie gen. Składkowskiego, koniec lat 30. XX wieku, AF 34820
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Wakacje 1910 czy 2010?

Trend na dalekie i  egzotyczne wyjazdy wakacyjne rozpoczął się wraz z  postępującą globalizacją 

i rozwojem masowej turystyki. Podpisana po wojnie międzynarodowa konwencja o ruchu lotniczym 

sprawiła, że paliwo samolotowe jest praktycznie nieopodatkowane, z czego ochoczo korzystają ta-

nie linie. Za cenę biletu PKP do Krakowa mogliśmy bez przeszkód dolecieć do Mediolanu lub Por-

to, a dzięki powszechnej dostępności internetu wakacje na południu Włoch można zarezerwować 

czterema kliknięciami. Wojciech Orliński pisał o masowej turystyce: „Na pierwszy rzut oka to nie 

Kapelusz męski słomkowy,  

przed 1914, MHW 24971

Męski kostium kąpielowy,  

lata 20. XX wieku, MHW 25877

Letni kapelusz damski,  

początek lat 30. XX wieku,  

MHW 23612

Warszawianki, wakacje po maturze, lipiec 1929, AF 37071
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ma sensu. Tłumy ludzi pakują się do samolotów, znosząc rozmaite formy dyskomfortu – 

a potem się upijają, opalają na leżaku i pływają w basenie, co mogliby równie dobrze robić 

w  swojej rodzinnej miejscowości”1. Według autora apogeum zainteresowania wczasami 

w Egipcie, Grecji czy Chorwacji nastąpiło około 2007 roku: właśnie wtedy zaczęto uprawiać 

turystykę spod znaku neoliberalnego kapitalizmu.

O negatywnych skutkach masowej turystyki powstawały liczne reportaże, m.in. Witajcie 

w raju Jennie Dielemans, czy filmy, jak Raj: Miłość Urlicha Seidla. Pokazane w nich mechani-

zmy wyjaśniają niezwykle kruche podstawy ekonomiczne, na których opierają się wakacje 

w  gettach turystycznych Turcji, Bułgarii czy dalekiego Wietnamu. To przede wszystkim 

przerzucanie kosztów na pracowników linii lotniczych czy międzynarodowych sieci hote-

lowych, degradacja środowiska naturalnego, wzrost emisji dwutlenku węgla, postępujący 

kryzys klimatyczny. Od kilku lat organizacje ekologiczne apelują o ograniczenie tego mo-

delu turystyki – zachęcają ludzi do zrównoważonych podróży, poszukiwania atrakcji i wy-

poczynku w swoim najbliższym otoczeniu oraz wspierania lokalnego, uczciwego biznesu. 

Dla wielu okres pandemii stanowił pretekst do głębszej refleksji nad dotychczasowym sty-

lem życia, także wyborami dotyczącymi spędzania wakacji. Być może warto zastanowić się 

nad tym, czym w rzeczywistości powinien być letni odpoczynek, i przeżyć go bardziej świa-

domie, lokalnie, z pełną odpowiedzialnością za kształt naszej przyszłej rzeczywistości.

Lato w mieście

Niektóre stołeczne dzielnice lub podwarszawskie miejscowości – Sadyba, Włochy, Falenica 

czy Otwock – powstały jako wsie letniskowe lub miasta ogrody, projektowane specjalnie 

z myślą o zrównoważonym życiu. Hasła, które przyświecały ich twórcom na początku XX 

wieku, są nadal niezwykle aktualne: równowaga pomiędzy pracą w mieście i mieszkaniem 

w otoczeniu natury była według nich gwarantem długiego i szczęśliwego życia. Stawiano 

na lokalność, proste przyjemności, bliskość – już wówczas pojawiały się pierwsze teksty 

poświęcone idei „simple life”, które współcześnie, w rozwiniętych społeczeństwach przyję-

ły formę tzw. slow life. Kontakt z przyrodą, budowanie trwałych i głębokich relacji z ludź-

mi, autentyczne życie toczące się nie na pokaz – to idee, które pokazują, jak niewiele zmie-

niło się w koncepcji szczęścia przez ostatnie 100 lat. 

Zapraszamy na podróż (w czasie) i wakacyjną lekturę.

Zofia Rojek,  Anna Zdanowska

* W publikacji wykorzystałyśmy m. in. zdjęcia z kolekcji Muzeum Warszawy. Oznaczone są numerami 

inwentarzowymi, rozpoczynającymi się od liter MHW lub AF.

1 W. Orliński, Orliński o przyszłości: Mikroturystyka będzie hitem, Gazeta Wyborcza, DF, https://bit.ly/2CQAb36 [15.07.2020].

http://m.in
https://bit.ly/2CQAb36
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Puszka po herbacie turystycznej firmy Pluton,  

lata 30. XX wieku, MHW 27393/a-b

Butelka po Wodzie leśnej,  

lata 20. XX wieku, MHW 28172
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Czym było letnisko?

Na wsi, a może w mieście?

„Rozwój przemysłu fabrycznego w  drugiej połowie XIX wieku spowodował wielki ruch 

ludności idący ze wsi do miast. Ruch ten z roku na rok wzrastał. Nęcone widokiem zarob-

ków ściągały do miasta liczne rzesze ludności – oprócz tych rzesz miasto pociągało ku sobie, 

jako ośrodek szerszej kultury, zabaw, administracji, wszystkich tych, którzy szukali w mie-

ście bądź zajęcia, bądź łatwiejszego, przyjemniejszego życia”2 – takimi zdaniami rozpoczy-

na się broszura zatytułowana Osiedla i letniska podmiejskie, wydana w 1931 roku nakładem 

miesięcznika „Dom, Osiedle, Mieszkanie”. I rzeczywiście – w świetle najnowszych badań 

historycznych nakreślona w dwudziestoleciu międzywojennym diagnoza w żaden sposób 

nie traci na aktualności. W Warszawie niezwykle intensywny napływ ludności zaowoco-

wał poważnym kryzysem mieszkaniowym, szczególnie wśród uboższych robotników. We-

dług spisu powszechnego z roku powstania broszury Warszawa miała 1 171 900 mieszkań-

ców – w siedem lat ich liczba wzrosła do 1 265 000, z czego blisko 30 proc. stanowiła ludność 

żydowska. Ponad milion ludzi na stałe mógł zamieszkiwać jedynie w 18 071 nieruchomo-

ściach – jedną trzecią miasta stanowiły kamienice, w których kwaterowano więcej niż 20 

rodzin. Na początku lat 30. ponad 30 proc. mieszkańców rezydowało w mikroskopijnych, 

jednoizbowych mieszkaniach, współcześnie zwanych kawalerkami. Jednak nie mieszkali 

w nich samodzielnie – statystycznie jeden, niewielki pokój mieścił aż cztery osoby.

„Ciągły napływ ludności do miast stworzył kwestję mieszkaniową, szczególnie ostrą jeśli 

idzie o mieszkania dla robotników których komorne byłoby dostosowane do ich zarobków 

i stopy życiowej. Wprowadzenie systemu budowy wielkich domów koszarowych, podwó-

rza obudowane przez nieprzewietrzane oficyny, nie przyczyniło się do zadosyćuczynienia 

potrzebom mieszkaniowym licznej ludności, ani ilościowo, ani jakościowo. Mieszkania 

w takich budynkach często urągały najprymitywniejszym wymogom hygieny, nie zabez-

pieczały mieszkańcom należytego wypoczynku, raczej wywierały na nich wpływ demo-

ralizujący. Przyczyniając się do wzrostu ceny gruntów, zagęszczenie ludności na małym 

terytorjum bynajmniej nie obniżało kosztów komornego”3.

2 Osiedla i letniska podmiejskie, broszura wydana nakładem miesięcznika „Dom, osiedle, mieszkanie”, Warszawa 1931, s. 3.
3 Ibidem.
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Mapa rozmieszczenia placów budowlanych w Warszawie i okolicach według cen za 1 m²,  

Warszawa, 1931, https://bit.ly/2PognXk [04.08.2020]

https://bit.ly/2PognXk
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Miasto-ogród Ostoja  

koło Pruszkowa,  

druk ulotny, Warszawa,  

lata 30. XX wieku,  

https://bit.ly/3a6JtnP 

[04.08.2020]

Wycieczka do Młocin,  

afisz reklamowy, Warszawa 

1928, https://bit.ly/31kB3F8 

[04.08.2020]

https://bit.ly/3a6JtnP
https://bit.ly/31kB3F8
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Mieszkać na wsi, pracować w mieście

W  drugiej połowie XIX wieku w  okolicach Warszawy, ograniczonej terytorialnie przez 

kordon rosyjskich fortyfikacji, powstawały liczne osady letniskowe4. Była to odpowiedź 

na złe warunki zamieszkiwania w zwartym, pozbawionym zieleni mieście5. Kryzysowa sy-

tuacja stworzyła pole do działań dla społeczników, reformatorów, higienistów i architek-

tów, którzy próbowali znaleźć nowe drogi „zdrowego” rozwoju miasta6. Jedną z nich była 

idea miast ogrodów, która powstała w Anglii u schyłku XIX wieku. Jej twórcą i inicjatorem 

powstania pierwszych osiedli był Ebenezer Howard – początkowo anonimowy urzędnik 

i stenografista, który przez wiele lat swojego życia obserwował najbardziej palące proble-

my miast robotniczych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 1898 roku napisał 

książkę, której drugie wydanie z 1902 roku zatytułowane Garden Cities of To-Morrow zapo-

czątkowało narodziny międzynarodowego ruchu urbanistycznego na rzecz zmiany funk-

cjonowania suburbiów.

Pogórze leśne letnisko podmiejskie w Młocinach,  

afisz reklamowy, Warszawa 1930,  

https://bit.ly/3gtDc7N  [04.08.2020]

4 A. Majewska, J. Szymanowska, Miasto-ogród Ząbki. Idea a realizacja, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 2016, t. 61, z. 4, 39–63, s. 4
5 Ibidem.
6 Ibidem.

Tani dom własny: poradnik dla chcących budować, 

Warszawa 1932, https://bit.ly/3gtAxej [04.08.2020]

https://bit.ly/3gtDc7N
https://bit.ly/3gtAxej
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	Zastanów się, jak mogłoby być zorganizowane Twoje idealne miasto ogród. Jakie rośliny 

by się w nim znalazły, jak wyglądałby Twój dom, a jak przestrzenie publiczne?

E. Howard, Garden Cities of Tomorrow, wstęp do II wyd., Swan Sonnenschein & Co.,  

Ltd. 1902, https://bit.ly/3g6CAVL [23.07.2020].

Według Howarda miasta były przeludnione, a  chaotyczna zabudowa sprawiała, że prze-

stawały spełniać standardy wygodnego życia. Howard zaproponował teorię trzech ma-

gnesów, według których miasto i  wieś jednocześnie przyciągały i  odpychały swoimi wa-

dami i zaletami. Rozwiązaniem kompromisowym miało być połączenie dostępności usług 

i infrastruktury z dużą ilością zieleni w mieście na suburbiach, zamieszkiwanych maksy-

malnie przez nieco ponad 30 tys. osób. Powstałe w ten sposób miasta-ogrody miały być jak 

najlepiej skomunikowane z centralną częścią aglomeracji: na każdy dom miało przypadać 

około 200 m2 zieleni, a na każdego z mieszkańców – aż 35 m2 miejskich drzew i krzewów.

Na kanwie teorii Howarda powstało pierwsze miasto – Letchworth Garden City w  hrab-

stwie Hertfordshire we wschodniej Anglii, kolejne powstały w sąsiedztwie Drezna, Berli-

na, Paryża i Warszawy.

https://bit.ly/3g6CAVL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hertfordshire
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Reformatorskie idee Howarda bardzo szybko znalazły podatny grunt w  Królestwie Pol-

skim, głównie za sprawą Władysława Dobrzyńskiego – lekarza i  działacza społecznego, 

który większość życia poświęcił rozwojowi kooperatywizmu i  reformy mieszkaniowej. 

Przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym utworzył Delegację ds. Miast Ogrodów, 

urządzał odczyty i  spotkania, w  tym z  samym Howardem, które odbyło się w  1912 roku 

w  Krakowie. Wydawał liczne książki poświęcone nowemu rozwojowi miast – do najcie-

kawszych można zaliczyć O  miastach przyszłości. Garden Cities z  1909 roku oraz Zdrowie 

publiczne a idea miast-ogrodów z 1911 roku.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce koncepcja Howarda przeżywała swój rene-

sans w odniesieniu do osiedli wokół aglomeracji warszawskiej. Często na leśnych terenach 

wznoszono wille – rezydencje letniskowe przeznaczone dla warszawskiej inteligencji czy 

artystów, którzy chcieli odpocząć od miasta. Oprócz propagatorskiej roli Dobrzyńskie-

go bardzo dobry wpływ na rozwój idei „mieszkania na wsi, pracy w  mieście” była trady-

cja podwarszawskich letnisk, tak chętnie odwiedzanych od maja do września. Niektóre  

z miast-ogrodów funkcjonowały (wcześniej bądź później) jako letniska. 

E. Howard, Garden Cities of Tomorrow, wstęp do II wyd., Swan Sonnenschein & Co., 

Ltd. 1902,  https://bit.ly/3hsqbeP  [23.07.2020].

https://bit.ly/3hsqbeP
https://www.researchgate.net/figure/Ebenezer-Howards-three-magnets_fig1_267019293
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Do najważniejszych zalicza się: Podkowę Leśną, Milanówek, Komorów i  Ostoję, Sadybę, 

Ząbki, Włochy i pozostające w sferze projektowej Młociny. Cechy miast ogrodów wykazują 

także: Żoliborz Oficerski, Zalesie Dolne, Józefów, Żyrardów, Halinów i Magdalenka.

	Jakie podwarszawskie miasta ogrody udało Ci się dotychczas zobaczyć? Spróbuj 

wybrać się na wycieczkę do jednego z wyżej wymienionych przedmieść. A może 

mieszkasz na Żoliborzu lub Sadybie? Pójdź na długi spacer i  zastanów się, jakie 

elementy koncepcji Howarda widzisz w swoim najbliższym otoczeniu. 

Władysław Dobrzyński, Postępy idei miast-ogrodów w Anglii i u nas,  

Warszawa 1914, s. 4, https://bit.ly/2D1faCc [23.07.2020].

Reformy rolne z lat 1920 i 1925 doprowadziły do parcelacji wielkich majątków ziemskich: 

ich właściciele często tworzyli plany nowych osiedli i sprzedawali mniejsze działki budow-

lane. Tak powstawały podmiejskie, rezydencjonalne przestrzenie (Podkowa Leśna, Kon-

stancin), w  których stołeczna elita budowała swoje letnie rezydencje. Działki także „na-

bywają ludzie pracy przebywający w  stolicy, przede wszystkiem inteligencją pracująca, 

Książki o miastach-ogrodach Władysława Dobrzyńskiego, https://bit.ly/2OM26U9 [23.07.2020].

https://bit.ly/2D1faCc
https://bit.ly/2OM26U9
https://polona.pl/search/?filters=public:0,creator:%22Dobrzyński,_Władysław_(1855--1931)%22
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po części robotnicy. Do osiedlenia się w osiedlach podstołecznych skłania ich pragnienie 

wyrwania się z dotychczas zajmowanych ciasnych i dusznych mieszkań, które nie zabez-

pieczają należytego wypoczynku i  uniemożliwiają pracę domową, niemożność znalezie-

nia w  mieście mieszkania, a  tem niemniej wybudowania sobie domu na drogim gruncie 

miejskim”7. 

Nie każdy oczywiście mógł sobie pozwolić na zakup własnej posiadłości, nie każdy też de-

cydował się na opuszczenie miasta na stałe. Rozwiązaniem zarówno problemu mieszkal-

nictwa, jak i potrzeby obcowania z naturą w ciepłych, letnich miesiącach było wyjeżdżanie 

na lato do podwarszawskich wsi o statusie letniska. 

	A może ktoś z Twojej rodziny lub znajomych mieszka obecnie w dawnej podwar-

szawskiej miejscowości letniskowej? Bywasz zapewne czasem zapraszana/y na 

weekendowe leniuchowanie na trawce lub na grilla. Przypatrz się zabudowie tego 

miejsca i poszukaj dawnych willi i pensjonatów albo miejsc, w których niegdyś się 

znajdowały. 

Miesiąc urlopu po roku pracy

Jak pisała Agnieszka Szurek, „na rozwój podwarszawskich letnisk ogromny wpływ mia-

ły przemiany dotyczące warunków pracy. W  roku 1922 Sejm II Rzeczypospolitej przyjął 

ustawę, w  myśl której pracownikom zatrudnionym w  przemyśle i  handlu przysługiwało 

po roku zatrudnienia osiem dni nieprzerwanego urlopu; po trzech latach pracy było to 

piętnaście dni. Pracownikom umysłowym po pół roku pracy przysługiwał dwutygodnio-

wy urlop; po roku pracy wymiar urlopu wzrastał do miesiąca. Rezultaty tej ustawy są wy-

raźnie widoczne w prasie okresu międzywojennego: oferty wynajęcia domów czy pokojów 

w miejscowościach letniskowych na dłuższy okres (zwykle właśnie na miesiąc) są wyraź-

nie adresowane do przedstawicieli pracującej inteligencji. Robotnikom czy pracownikom 

handlu oferuje się krótsze zorganizowane wycieczki i półkolonie dla dzieci. Ministerstwo 

Komunikacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego, a przede wszystkim Ministerstwo Robót Publicznych, przy któ-

rym w roku 1919 powołano Referat Turystyki, podejmowały liczne działania propagujące 

turystykę: popierano organizowanie wycieczek szkolnych, wprowadzono zniżkowe bilety 

kolejowe na przejazdy do miejscowości turystycznych, wydawano przewodniki i artykuły 

promujące wycieczki po Polsce, wyznaczono szlaki turystyczne. Powstały liczne organiza-

cje mające na celu upowszechnianie turystyki i sportu, konserwację zabytków i ochronę 

przyrody”8.

  

7 Ibidem.
8 A. Szurek, Obraz podwarszawskich letnisk w prasie dwudziestolecia międzywojennego, „Kultura popularna” 2016, nr 1 (47), s. 74.
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Nagroda Turystyczna 

Warszawskiego 

Towarzystwa  

Wioślarskiego, 1908,  

MHW 22312

Jaki i gdzie spędzić wakacje?, 

Warszawa 1930,  

https://bit.ly/33x9Kdk, 

[04.08.2020]

https://bit.ly/33x9Kdk
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Spędzenie miesięcznego urlopu w dusznej Warszawie praktycznie nie było w tamtych 

czasach możliwe – zarówno obyczajowo, jak i fizycznie przebywanie w mieście podczas 

urlopu było męczące i wręcz niestosowne. Z urzędniczej pensji bardzo trudno było opła-

cić rodzinny wyjazd za granicę, skomplikowany dojazd i wysokie ceny często stawały na 

przeszkodzie podróżom nad morze czy do Zakopanego. Najczęściej zamożniejsi robotnicy 

i niższa klasa średnia, tzw. inteligencja pracująca, wybierali więc podwarszawskie letni-

ska, które wyrastały jak grzyby po deszczu na rozparcelowanych gruntach ziemskich. 

Letnie życie

Do Falenicy, Świdra czy Urli przenosiło się miejskie życie niezamożnej i mniej uprzywile-

jowanej części stolicy: sklepikarze, wykwalifikowani robotnicy i urzędnicy spędzali dnie 

na plażowaniu, rozmowach z przyjaciółmi i spacerach po lesie. W tym samym czasie eli-

ta i arystokracja piła koktajle w Truskawcu, Orłowie, Druskiennikach czy Zaleszczykach, 

a dzieci robotników bawiły się na koloniach finansowanych przez organizacje filantropij-

ne lub niektóre zakłady pracy. Wyjazdy do podwarszawskich wsi wymagały jednak odpo-

wiedniego uzasadnienia – przedwojenna mikroturystyka była często motywowana dbało-

ścią o zdrowie, rzadko formowaną explicite chęcią naśladowania elit, troską o przyrodę lub 

po prostu – chęcią oddania się dobrej rozrywce.

W  dwudziestoleciu międzywojennym letni, miesięczny pobyt w  położonej w  sosnowym 

lesie wsi traktowano – obok zdrowego żywienia i niezbędnej dawki ruchu – jako jeden z fi-

larów zdrowego i szczęśliwego życia. 

Przewodnik po uzdrowiskach  

i letniskach polskich,  

Warszawa 1928,  

https://bit.ly/31mtQo0 [04.08.2020]

https://bit.ly/31mtQo0
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Uzdrowisko czy letnisko?

Letniska często miały status uzdrowisk, a w prospektach reklamowych i mediach zachwa-

lano ich lecznicze właściwości. „Leczyły” nie wody mineralne czy medyczna infrastruktura 

i specjalistyczne zabiegi, ale sosnowe lasy, słońce i kąpiele w pobliskich rzekach. W roku 

1884 został na przykład otwarty Zakład Hydropatyczny dla Osób z  Towarzystwa w  Gro-

dzisku, a w 1893 – pierwsze nizinne sanatorium chorób płuc w Otwocku9. W kolejnych latach 

w podwarszawskich miejscowościach zakładano sanatoria gruźlicze, ośrodki dla nerwowo 

chorych i  pensjonaty kuracyjne. Z  czasem popularnością zaczęła cieszyć się balneologia, 

czyli odmiana medycyny uzdrowiskowej, zajmująca się badaniem zbawiennego wpływu 

wód wysoko zmineralizowanych i torfu (borowiny) na leczenie chorób przewlekłych. 

Otwock, sanatorium m. st. Warszawy, 1933, https://bit.ly/3iagxhw [04.08.2020]

Balneologia była znana już w starożytności – Egipcjanie, Grecy i Rzymianie korzystali ze 

zbawiennych mocy gorących źródeł i słonych wód w leczeniu przeróżnych przypadłości. 

W Polsce ta metoda pojawiła się po raz pierwszy za sprawą Wojciecha Oczki – nadwornego 

lekarza królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. W swoim dziele Cieplice z 1578 roku 

sklasyfikował rodzime wody mineralne i opisał ich lecznicze działanie. Za twórców współ-

czesnej polskiej balneologii uważa się Józefa Dietla i Jana Żniniewicza, którzy – kolejno – 

w XIX i XX w. opracowali nowatorskie metody wodolecznicze. 

9 Ibidem.

https://bit.ly/3iagxhw
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W Europie leczenie właściwościami wody było niezwykle popularne. W Przewodniku po 

uzdrowiskach i  letniskach polskich Czesław Rokicki pisał: „Polska jest jedynem państwem 

w Europie, które nie posiada do tej chwili ani jednego ośrodka naukowego balneologji. Tyl-

ko u nas niema gdzie kształcić młodego pokolenia lekarzy-fizjoterapeutów, niema warszta-

tów do naukowej pracy na polu balneologji, nie ma instytucji, w której przemysł zdrojowy 

znaleźćby mógł radę i pomoc w sprawach, dotyczących lekarskiego urządzenia uzdrowisk. 

Brak ten stanowił zawsze i stanowi w dalszym ciągu jedną z bardzo ważnych przyczyn na-

der powolnego rozwoju naszego zdrojownictwa”10.

Rzeczpospolita miała jednak wiele instytucji propagujących rozwój balneologii – w 1858 r., 

za sprawą badań wspomnianego wcześniej Józefa Dietla powstała Komisja Balneologiczna 

przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim. Komisja bardzo szybko zyskiwała na znacze-

niu, a w kolejnych latach powstały oddziały balneologiczne w innych zaborach – w War-

szawie (1870) i w Poznaniu (1876). 15 stycznia 1905 roku w Krakowie powstało Polskie To-

warzystwo Balneologiczne, którego prezesem został prof. Ludomił Korczyński. W  tym 

samym roku Towarzystwo rozpoczęło wydawanie rocznika o  charakterze naukowym –  

Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, który pod tym tytułem był wydawany 

do 1935 roku, a następnie, do 1939, jako Acta Balneologica. 

10  S. Rokicki, Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928.

Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń 

Komisji Balneologicznej Towarzystwa 

Lekarskiego Krakowskiego,  

Kraków 1878, https://bit.ly/31dyt3M, 

[04.08.2020]

https://bit.ly/31dyt3M
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Budynek Instytutu Balneologicznego został oddany do użytku w 1938 r., a instytut miał roz-

począć swoją działalność rok później. Niestety, wybuch wojny zniweczył te plany. Z pewno-

ścią rzeki Świder czy Liwiec nie miały leczniczych właściwości, ale można było się nad nimi 

dobrze bawić i miło spędzić czas w doborowym towarzystwie. A jak – o tym przekonamy 

się w kolejnych częściach naszego kursu.

	Balneologia także współcześnie uznawana jest za poważną gałąź medycyny. Bal-

neolog zajmuje się wykorzystywaniem wiedzy na temat wód leczniczych, podziem-

nych, borowin oraz gazów leczniczych i  warunków klimatycznych do leczenia, 

profilaktyki i  rehabilitacji oraz diagnostyki chorób, również przewlekłych. Czy 

może przydać się także Tobie? Pijesz wysoko zmineralizowaną wodę leczniczą? Lu-

bisz kąpiele z solą borowinową? Zastanów się, jakie elementy balneologii możesz 

włączyć do swojego codziennego życia. 

Tekst o Instytucie  

Balneologicznym  

z Przewodnika  

po uzdrowiskach  

i letniskach polskich,  

Warszawa 1928,  

https://bit.ly/3kaHByS 

[04.08.2020]

https://bit.ly/3kaHByS
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 Sprawdź, ile informacji udało Ci się zapamiętać  
i rozwiąż quiz. 

1. Kto jest autorem koncepcji miasta ogrodu?

a) Howard Jones

b) Erazm Howard

c) Ebenezer Howard

d) Howard Ebenzer

2. Kto w Polsce zajmował się propagowaniem idei miast ogrodów?

a) Władysław Dobrzyński

b) Tadeusz Dobrzyński

c) Tadeusz Dobrzański

d) Henryk Dąbrowski

3. W których latach przeprowadzono w Polsce reformy rolne?

a) 1921 i 1925;

b) 1925 i 1927

c) 1920 i 1925

d) 1923 i 1927

4. Co zmieniła reforma prawa pracy z 1922 r.?

a) Robotnicy mieli prawo do tygodniowego urlopu po pół roku pracy

b) Pracownicy umysłowi mieli prawo do dwutygodniowego  

urlopu po pół roku pracy 

 i do miesięcznego urlopu po roku pracy

c) Pracownicy umysłowi i robotnicy mieli prawo  

do miesięcznego urlopu po pół roku pracy

d) Pracownicy handlu mieli prawo do czternastu dni  

nieprzerwanego urlopu po 3 latach pracy

5. W którym roku powołano Referat Turystyki przy Ministerstwie  

Robót Publicznych?

a) 1920

b) 1918

c) 1919

d) W żadnym, Referat Turystyki powołano przy Ministerstwie Komunikacji
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6. Jakie były główne powody wyjazdów na letniska?

a) Poratowanie zdrowia zgodnie z zaleceniami lekarskimi

b) Chęć przeżycia przygody i dobra zabawa

c) Potrzeba odpoczynku od miejskiego zgiełku, obcowania z naturą

d) Wszystkie powyższe

7. Czym zajmuje się balneologia?

a) To nauka o balach – klasyfikuje i bada wydarzenia taneczno-towarzyskie 

od starożytności do współczesności

b) Klasyfikacją roślin ozdobnych, ze szczególnym uwzględnieniem sosen 

karłowatych, spotykanych na podwarszawskich letniskach

c) To nauka zajmująca się balizmem – chorobą nerwową, polegającą na 

występowaniu zamaszystych, gwałtownych ruchów kończyn

d) To nauka o właściwościach zdrowotnych wód leczniczych i zastosowaniu 

torfu w medycynie

8.  Kiedy powstała Komisja Balneologiczna?

a) 1853

b) 1858

c) 1885

d) 1835

9.  Kto został pierwszym przewodniczącym Polskiego  

Towarzystwa Balneologicznego?

a) prof. Ludomił Korczyński

b) dr Ludomił Korczyński

c) prof. Ludomir Korczyński

d) prof. Julian Lubomirski

10.  W którym roku powstał w Polsce Instytut Balneologiczny?

a) 1936

b) 1938

c) 1858

d) Nie powstał, właściwą działalność przerwał wybuch II wojny światowej
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Prawidłowe odpowiedzi: 

 

1-c 2-a 3-c 4-b 5-c 6-d 7-d 8-b 9-a 10-d

Link do quizu: https://www.fyrebox.com/play/letniska_vq43WVvmk 
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