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Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zupełnie nieznanej problematyki 
z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej budowania, a następnie utrzymywa-
nia w trybie dobrowolnych opodatkowań nieraz bardzo okazałych domów zdrowia i do-
mów turystyczno-wypoczynkowych środowisk kolejarskich. Autorka pragnie przedstawić 
okoliczności organizowania tego typu ośrodków oraz określić poziom efektywności ich 
funkcjonowania. Ważnym problemem badawczym było zarysowanie roli „społecznych” 
ośrodków zdrowotno-wypoczynkowych w organizacji ówczesnego systemu profilaktyki 
zdrowotnej. Praca ma aspekt poznawczo-historyczny. W ramach jej przygotowywania 
wykorzystano materiały, akcydensy i artykuły opublikowane w okresie międzywojennym 
oraz opracowania powstałe po roku 1945.

W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej środowisko kolejarskie stanowiło jedną z naj-
liczniejszych grup zawodowych. W roku 1937 liczyło ono około 180 tysięcy osób. Było 
jednak bardzo zróżnicowane, społecznie, politycznie i kulturowo, o czym może świadczyć 
chociażby fakt, że jeszcze pod koniec międzywojnia miało aż 27 ogólnopolskich związków 
zawodowych. 

Swoje „centralne”’ związki zawodowe mieli pracujący w kolejnictwie: lekarze, inżynie-
rowie, drogowcy, zwrotniczy, ekonomiści itp.1 Większość związków i stowarzyszeń starała 
się „na własną rękę” organizować letni wypoczynek dzieci swoich członków, a nawet 
zakładać placówki wypoczynkowe dla dorosłych. Był to już okres, kiedy w Polsce trwała 
szeroko zakrojona akcja budowania sanatoriów, domów zdrowia i ośrodków wypoczyn-
kowych w systemie dobrowolnych opodatkowań. Sprawa konieczności budowy domów 

1 H. Krauze-Jaworska, Zarys historii Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP 1918–1939, War-
szawa 1968.
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wypoczynkowych dla pracowników kolejowych i członków ich rodzin po raz pierwszy 
zaistniała na IV Zjeździe Lekarzy Kolejowych, zorganizowanym 8 września 1929 roku 
w Poznaniu. Mówił o niej w swoim wystąpieniu Jan Opolski – naczelnik wydziału sanitar-
nego dyrekcji okręgowej w Stanisławowie. W jego oracji między innymi znalazły się słowa: 
„Tak potrzebne dla państwa domy wypoczynkowe buduje dziś korpus oficerski, buduje 
policja państwowa, buduje skarbowość, nauczycielstwo, akademicy, a my kolejarze – tak 
potężna armia – co zrobiliśmy w tym kierunku?”2. Kilkanaście miesięcy później z tego sa-
mego powodu na łamach „Kolejarza” ubolewał dr Jan Borzęcki, przy okazji proponujący 
dobrowolne opodatkowanie się na ten cel wszystkich kolejarzy polskich3.

Funkcjonowanie licznych niezależnych od siebie organizacji prowadziło do dużego, 
nieefektywnego rozproszenia sił i środków środowiska, które do najbogatszych nie nale-
żało4. Nic też dziwnego, że w pierwszych latach czwartego dziesięciolecia XX wieku coraz 
częściej pojawiać się zaczęły głosy o konieczności utworzenia jednego ogólnopolskiego 
stowarzyszenia planującego i koordynującego problematykę profilaktyki zdrowotnej i aktyw-
nego wypoczynku w bardzo podzielonym środowisku kolejarskim. Przełomowy wydaje się 
rok 1933, kiedy to wiceministrem komunikacji został Aleksander Bobkowski (1885–1966), 
któremu udało się rok wcześniej, podczas pracy na stanowisku szefa Dyrekcji Okręgowej 
Polskich Kolei Państwowych w Krakowie, utworzyć „Stowarzyszenie Rodzina Kolejowa 
Pracowników Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Okręgu DOKP w Krakowie”. 
Teraz A. Bobkowski chciał swoją „krakowską” inicjatywą objąć terytorium całego kraju. 

Ostatecznie scentralizowana „Rodzina Kolejowa” została powołana do życia 28 marca 
1934 roku na zjeździe założycielskim w Warszawie5. Jednym z celów jej działalności było 
organizowanie i prowadzenie domów wypoczynkowych i domów zdrowia. Dzięki składkom 
kolejarzy z całej Polski w wysokości 1% od miesięcznych poborów utworzono „Fundusz 
Rodziny Kolejowej”6. 

Już w kilkanaście dni po utworzeniu ogólnopolskiej „Rodziny Kolejowej” minister 
komunikacji Michał Butkiewicz (1886–1974) wydał rozporządzenie, na mocy którego 
stowarzyszenie to miało przejąć wszystkie „kolejarskie” ośrodki kolonijne, domy zdro-
wia i domy wypoczynkowe prowadzone dotychczas przez likwidowane Stowarzyszenia 
Kolonii Letnich lub inne „komitety organizacji zbiorowego wypoczynku”. Bardzo ważne 
też było rozporządzenie ministra z 14 kwietnia 1934 roku o zakresie opieki lekarskiej 
dla pracowników przedsiębiorstw PKP (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji, 
nr 15, poz. 80), w brzmieniu uzupełnionym rozporządzeniem ministra komunikacji z dnia 
12 grudnia 1934 roku (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji, nr 40, poz. 250). 
W tych dokumentach domy zdrowia i domy wypoczynkowe były ważnym elementem 

2 J. Opolski, Domy wypoczynkowe dla pracowników kolejowych i ich rodzin, „Lekarz Kolejowy” 1929, nr 3–4, 
s. 32.
3 O domy zdrowia dla kolejarzy, „Kolejarz” 1931, nr 3, s. 6.
4 Średnie zarobki w branży kolejowej kształtowały się w granicach 200 zł miesięcznie.
5 Rodzina Kolejowa, „Głos Kolejowca” 1934, nr 11, s. 1.
6 Kompleks budynków Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych został wzniesiony w 1928 roku, według 
projektu Mariana Lalewicza.
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profilaktyki zdrowotnej i liczyć mogły na wsparcie finansowe resortu. W swoim kolejnym 
rozporządzeniu z 23 stycznia 1935 roku minister komunikacji określił liczbę i kategorie 
osób, które w roku 1935 mogły korzystać na preferencyjnych zasadach z wypoczynku 
w domach wypoczynkowych w Makowie, Wiśle i Tatarowie, a więc najważniejszych 
wówczas tego typu ośrodkach „Rodziny Kolejowej”. Miały to być osoby o najniższych 
uposażeniach, należące do „Rodziny Kolejowej”, posiadające stosowne skierowania na 
leczenie klimatyczne, wystawione przez „kolejowego” lekarza. Miały one płacić tylko 50 gr. 
za każdą dobę czternastodniowego pobytu (resztę w wysokości 3–4 zł miały dopłacać 
dyrekcje i Wydział Sanitarny okręgowych PKP). Wyżej wymienione domy wypoczynkowe 
miały jednak limity dni „ulgowych”, które mogły wykorzystać. I tak ośrodek w Makowie miał 
do wykorzystania 7000 dni w trakcie jednego roku, w Wiśle – 200 dni, a w Tatarowie – 
300 dni7. Kolejarze mogli „dni ulgowe” wykorzystywać tylko w czasie swoich urlopów 
wypoczynkowych, realizowanych w terminach: od 25 lutego do 7 kwietnia, od 29 kwietnia 
do 9 czerwca i od 30 września do 10 listopada.

W następnych latach ukazywały się kolejne, „uaktualnione” zarządzenia ministra ko-
munikacji regulujące te kwestie. W roku 1936 limity ulgowych przyjęć były następujące: 
Maków – 700 dni ulgowych, Tatarów – 400, Wisła – 400, Rabka – 70 i Krynica – 70 dni8. 
W roku 1937 z ośmiu ośrodków „Rodziny Kolejowej” skorzystało 5535 osób, w tym 2075 
osób na prawach pobytów „ulgowych”9. Przy czym terminy urlopów upoważniających 
do 50-groszowej zapłaty były w tym czasie następujące: od 28 lutego do 20 marca, od 
25 kwietnia do 5 czerwca i od 12 września do 18 października10. Podania o przyznanie 
„dni ulgowych” należało składać do Wydziału Sanitarnego Dyrekcji Okręgowych Kolei 
Państwowych, który w porozumieniu z Zarządami Okręgowymi „Rodziny Kolejowej” podej-
mował w tym zakresie stosowne decyzje11. W roku 1938 „Rodzina Kolejowa” miała osiem 
okręgów (przy każdej dyrekcji okręgowej), 207 kół i 175 tysięcy członków12. Najważniejszym 
obszarem działalności stowarzyszenia było budowanie, organizowanie i utrzymywanie 
„resortowych” zakładów leczniczych, domów zdrowia i domów wypoczynkowych.

Zakład Leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim

Spośród wszystkich placówek leczniczo-wypoczynkowych kolejarzy polskich najstar-
szą historię miał Zakład Leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim, leżącym przed pierwszą 
wojną światową przy granicy rosyjsko-niemieckiej. W latach 1901–1904, poza miastem, 
w odległości 400 m od stacji kolejowej, w pobliżu lasu świerkowo-sosnowego, wzniesiono 
koszary rosyjskiej brygady pogranicznej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kom-

7 Domy wypoczynkowe, „Kolejarz” 1935, nr 4, s. 5.
8 Sprawozdanie Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Radomiu za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 roku, 
Radom 1937, s. 9–10.
9 O celach i zadaniach domów wypoczynkowych, „Kolejarz” 1938, nr 22, s. 1–2.
10 Ulgowy pobyt w Domach Wypoczynkowych, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina 
Kolejowa” 1937, nr 4, s. 1.
11 Domy wypoczynkowe, op. cit., s. 5.
12 20-lecie Komunikacji w Polsce Odrodzonej, Kraków 1939, s. 268–269.
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pleks składający się z czterech niewielkich, jednopiętrowych, wolnostojących budynków 
przejęło Wojsko Polskie, które 2 kwietnia 1919 roku otworzyło tu dom ozdrowieńców 
okręgu łódzkiego. Nowo otwarta placówka mogła przyjąć 200 żołnierzy zasadniczej 
służby wojskowej. Jej komendantem był por. Władysław Skurnik. Ośrodek faktycznie 
rozpoczął działalność 1 maja 1919 roku. Administracyjnie i gospodarczo podlegał pod 
2 Baon 31 Pułku Piechoty13. W skład kadry etatowej domu w Aleksandrowie wchodzili: 
komendant, trzech podoficerów sanitarnych, podoficer rachunkowy, podoficer prowian-
towy, ośmiu szeregowców sanitarnych, szewc i krawiec. Oprócz tego ośrodek posiadał: 
wóz czterokołowy, wóz sanitarny i cztery konie14. Dom ozdrowieńców w Aleksandrowie 
funkcjonował do 17 października 1919 roku, kiedy to na rozkaz ministra spraw wojskowych 
nr 7593 został przeorganizowany w Szpital Zapasowy nr 315. 

W marcu 1922 roku wojskowi przekazali budynki Komitetowi Organizacyjnemu To-
warzystwa Kolonii Letnich Pracowników Warszawskiej Dyrekcji PKP. Był to największy 
polski okręg kolejowy, zrzeszający w 1936 roku 51.227 osób, w tym 30.315 pracowników 
„służby czynnej” i 17.853 członków ich rodzin16. Już kilka miesięcy po przyjęciu od armii 
kompleksu budynków stołeczni kolejarze urządzili w nim sezonowy ośrodek kolonijny, 
czynny od 15 maja do końca września, w którym w jednym czasie mogło przebywać 
180 osób. W roku 1922 skorzystało z ośrodka 222 dzieci. W kolejnych latach: 1923 
rok – 374 dzieci, 1924 – 281, 1925 – 371, 1926 – 658, 1927 – 887 i w kolejnych około 
700 dziewcząt i chłopców17. Przyjmowano dzieci w wieku 6–18 lat18. Koszt utrzymania 
„kolonijnego” dziecka kształtował się w granicach 1,7–2,0 zł, tymczasem rodzice płacili 
tylko 1 zł dziennie. Różnica pokrywana była ze składek funduszu stołecznego Towarzy-
stwa Kolonii Letnich (1 zł miesięcznie)19. O konieczności i kolejności przyjęć decydował 
lekarz kolejowy oraz terminowość opłacania składek rodziców na fundusz kolonijny. Poza 
sezonem wakacyjnym funkcjonował tu żeński zakład wychowawczy dla sierot, w którym 
opiekę nad dziećmi sprawowały siostry sercanki. W roku 1930 w części pomieszczeń 
ośrodka zorganizowano zakład hydropatyczny. 

W roku 1934 ośrodek został przekazany w administrację nowo powstałej „Rodzinie 
Kolejowej”. Bezpośrednie zarządzanie kompleksem powierzono Zarządowi Okręgu War-
szawskiego „Rodziny Kolejowej”. Mocną stroną aleksandrowskiej placówki były kąpiele 
solankowe i kwasowęglowe. Jeden z budynków nowy gospodarz przeznaczył na zakład 
wychowawczy dla 50 dziewcząt, sierot i półsierot po kolejarzach20. Zakład w dalszym ciągu 

13 Rozkaz Dowódcy Okręgu Generalnego Łódzkiego nr 69, z 2 kwietnia 1919 r., Dziennik Rozkazów Dowództwa 
Okręgu Generalnego Łódzkiego, 1919 r.
14 Rozkaz Dzienny Ministra Spraw Wojskowych nr 7593, z 1919 roku, Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Woj-
skowych, 1919 r.
15 Ibidem.
16 Z działalności „Rodziny Kolejowej”, „Kolejarz” 1936, nr 1, s. 7.
17 Towarzystwo Kolonii Letnich Pracowników Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych, „Lekarz Kolejowy” 
1928, nr 1, s. 51–52.
18 Z Towarzystwa Kolonii Letnich, „Kolejarz” 1931, nr 11, s. 8.
19 Towarzystwo Kolonii Letnich Pracowników Warszawskiej…, op. cit. 
20 Opieka nad sierotami, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1937, nr 1, 
s. 1.
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był czynny od maja do końca września. Za każdy dzień pobytu opłata wynosiła 4 zł. W roku 
1935 zakład zanotował 2961 osobodni leczniczych, przy średnim pobycie kuracjuszy 
wynoszącym 28 dni21. W okresie od 28 grudnia 1934 do 14 stycznia 1945 roku „Rodzina 
Kolejowa” po raz pierwszy zorganizowała tu zimowe kolonie lecznicze dla dzieci w wieku 
9–15 lat. Członkowie stowarzyszenia za turnus dziecka płacili 17 zł, a nieczłonkowie 36 zł22.

Na przełomie lat 1936/1937 w ośrodku trwały prace remontowo-modernizacyjne. Mię-
dzy innymi wydzielono park, uporządkowano teren, zbudowano leżalnię, kort tenisowy, 
boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, zorganizowano ogródek jordanowski i ustawiono 
zjeżdżalnię. W centrum głównego placu usytuowano figurę Matki Boskiej i ujęcie pitnej 
wody mineralnej, doprowadzonym rurociągiem ze wsi Maria (dotychczas woda źródlana 
przywożona była z Ciechocinka). W ramach przeprowadzonego remontu budynki uzy-
skały centralne ogrzewanie, nowoczesną instalację wodno-kanalizacyjną, zapewniającą 
w każdym pokoju zimną i ciepłą wodę, oraz wysokiej klasy bazę leczniczą. Moderniza-
cja obiektów polegała też na połączeniu ich przykrytymi łącznikami, zainstalowanymi na 
wysokości pierwszego piętra. 

Oficjalne otwarcie odnowionego Zakładu Przyrodoleczniczego dla 100 osób nastąpiło 
11 lipca 1937 roku. Zakład dysponujący pokojami dwu-, trzy- i czteroosobowymi miał 
służyć przede wszystkim: 

[…] ludziom wyczerpanym i znużonym codzienną pracą zarobkową, dla których 
pobyt w zacisznym ustroniu, w połączeniu z orzeźwiającymi zabiegami, mógł przy-
nieść zdrowie na długie lata oraz chorzy nie obłożnie, którym lekarz zalecił leczenie 
cieplno-resorbcyjne, dietetyczne, wzmacniające układ krwionośny czy nerwowy23. 

Pracą ośrodka kierował lekarz specjalista ftizjatra. Na wyposażeniu zakładu były mię-
dzy innymi: lampa kadmowa, diatermia, wanny czterokomorowe, szafki cieplne, soluksy, 
lampy kwarcowe oraz urządzenia do leczeniem systemem hydropatycznym dra Jana 
Zniniewicza (galwanizacja i faradyzacja)24. Zakład postrzegano jako wiodący w Polsce 
ośrodek w zakresie leczenia „fizykalnego”25. W jednym z opracowań napisano: „Zakaźnie 
chorych oraz chorych umysłowo nie przyjmuje się. Zakład oprócz leczenia za pomocą 
bogatych metod fizjoterapeutycznych, uczy też chorego racjonalnego odżywiania i trybu 
życia oraz leczniczego obchodzenia się z wodą”26. Był to więc zakład na swoje czasu 
bardzo nowoczesny. Nic też dziwnego, że już w 1937 roku Paweł Strzelecki, burmistrz 
Aleksandrowa, wymógł na Zarządzie Głównym „Rodziny Kolejarskiej” podpisanie umowy, 
na mocy której raz w tygodniu z wanien i natrysków placówki korzystali „szeregowi” miesz-

21 Z Towarzystwa Kolonii…, op. cit.
22 Kolonie zimowe w Aleksandrowie Kujawskim, „Kolejarz-Związkowiec” 1934, nr 33, s. 250.
23 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze Rodziny Kolejowej, Warszawa 1938, s. 4–5.
24 Dzięki badaniom dr. J. Zniniewicza opracowano optymalny zestaw zabiegów „wodnych”, między innymi spe-
cjalne masaże wodne w różnych temperaturach.
25 E. Zboromirski, Zakład Leczniczy Rodziny Kolejowej w Aleksandrowie Kujawskim jako ośrodek  leczenia 
fizykalnego, „Lekarz Kolejowy”1938, nr 4, s. 283.
26 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 7.
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kańcy jego miasta, aby „podnieść stan swojej higieny”. Jednodniowy pobyt w ośrodku dla 
osób ze środowiska kolejarskiego wynosił 5,5 zł, z możliwością uzyskania zniżki. Podania 
o przydział miejsc należało składać do Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Warszawie. 
W sezonie 1938 roku z zakładu skorzystało 481 kuracjuszy27. 

Dom Wypoczynkowy w Makowie Podhalańskim

Drugim ośrodkiem powierzonym administracji Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej 
w Warszawie był Dom Wypoczynkowy w Makowie Podhalańskim. To letnisko podgórskie 
położone jest przy linii kolejowej Kraków–Zakopane, w powiecie wadowickim. W roku 1931 
Maków liczył 4111 mieszkańców i był ważnym ośrodkiem przemysłu hafciarskiego i koron-
karskiego28. Imponujący, czteropiętrowy, modernistyczny, przykryty płaskim dachem gmach 
domu wypoczynkowego został zbudowany w otoczeniu lasu iglastego na południowym 
stoku Łysej Góry, na wysokości 450 m n.p.m. Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce 
15 sierpnia 1934 roku. W wydawnictwie charakteryzującym makowski obiekt napisano: 

Dom wybudowany jest według najnowszych wymogów techniki i higieny zawiera 
pomieszczenia na 200 osób i urządzony jest z pełnym komfortem. Posiada bowiem 
centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie, nowoczesne urządzenia wodociągo-
we, kanalizacyjne, wentylowe, kąpielowe i dzwonkowe, łazienki i prysznice, windy 
osobowe, telefony wewnętrzne na wszystkich korytarzach, telefon międzymiastowy, 
skrzynkę pocztową, fryzjera, sprzedaż papierosów, czasopism i bufet.

Każdy pokój ma umywalnię z gorącą i zimną wodą oraz balkon. Wspaniała jadalnia, 
sala bridżowa i do zabaw. Dla rozrywki gości jest fortepian, radio, patefon, biblioteka, 
leżaki kort tenisowy, narty, sanki, itp. […]. Dom Wypoczynkowy położony jest wysoko 
i oddalony znacznie od szosy, ma zapewnioną idealną ciszę i spokój, daje więc wy-
godny i miły wypoczynek, przy absolutnie wolnym od kurzu powietrzu29. 

W celu ułatwienia kuracjuszom wygodnego dotarcia na szczyt Łysej Góry połączono 
gmach na wysokości trzeciego piętra dwoma drewnianymi mostami ze zboczami „sąsia-
dującej” góry. Niezależnie od tego w lesie poprowadzono malownicze ścieżki i ustawiono 
ławeczki. Podobnym ułatwieniem dla zmotoryzowanych była możliwość zaparkowania 
samochodu w jednym z kilkunastu garaży.

Budowę ośrodka rozpoczął Komitet Organizacyjny Towarzystwa Kolonii Letnich Pra-
cowników Warszawskiej Dyrekcji PKP w połowie 1930 roku, według projektu Rudolfa 
Świerczyńskiego30. Stołeczna „Rodzina Kolejowa” przejęła od komitetu ośrodek 20 listopada 
1934 roku, a więc kilka miesięcy po jego oficjalnym otwarciu. Budynek w tym czasie nie był 

27 P. Miernik, Kartka z Aleksandrowa Kujawskiego. Po zdrowie z kolejarzami, „Gazeta Aleksandrowska” 2013, 
nr 8, s. 13.
28 Lato na letnisku w dorzeczu Skawy, Maków Podhalański 1937.
29 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze Rodziny…, op. cit., s. 11.
30 Budowa Domu Zdrowia w Makowie, „Kolejarz-Związkowiec” 1930, nr 16, s. 268–269.
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jeszcze definitywnie wykończony, a koszt jego wznoszenia pochłonął ponad 1,5 mln zł31. 
Na ostateczne „zamknięcie” budowy i wyposażenie obiektu w roku 1934 warszawska 
„Rodzina Kolejowa” wydała 146 394 zł, a w kolejnym roku – 185 234 zł. Od chwili przejęcia 
do 30 września 1935 roku w ośrodku przeciętnie przebywało 70 osób, a liczba osobodni 
wyniosła 19 870, z tego 8621 stanowiło osobodni „ulgowe”. Najwięcej – bo 5311 dni ulgo-
wych wykorzystali reprezentanci okręgu warszawskiego, pozostałe siedem okręgów – tylko 
3310. W maju 1936 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – 
obiekt nazwano jego imieniem. W latach 1936–1939 w ośrodku bezustannie przebywało 
około 160 osób32. Można więc przyjąć, że ośrodek był wykorzystywany w 80%. Koszty 
jednodniowego pobytu i wyżywienia w domu wypoczynkowym dla członków „Rodziny 
Kolejowej” kształtowały się następująco: pokój jednoosobowy – 4,5 zł, miejsce w pokoju 
dwuosobowym – 3 zł, w pokoju trzyosobowym – 2,8 zł. Dla osób niebędących członkami 
kolejarskiej organizacji odpowiednio: 6,5 zł, 5 zł i 4,5 zł33. Silną stroną makowskiego ośrodka 
była działalność turystyczna i to zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Zarząd Okręgu Rodziny Kolejowej w Warszawie był więc administratorem dwóch 
ośrodków: jeden o charakterze leczniczym, drugi – wypoczynkowo-turystycznym.

Dom Wypoczynkowy zwany „Barwiczówką” w Krynicy

Również Zarząd Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie (ul. Bosacka 4) był za-
rządcą dwóch ośrodków o takim samym przeznaczeniu. Pierwszym z nich był Dom 
Wypoczynkowy w Krynicy, położonej w powiecie nowosądeckim i nazywanej „Królową 
Zdrojów Polskich”. Krynicki dom wypoczynkowy został zbudowany w 1927 roku, kosztem 
54 000 zł, przez Komitet Humanitarny Kolejowców Okręgu DOKP w Krakowie, na placu 
należącym do kolei, tuż przy rozjazdach stacyjnych. Był to prosty, murowany jednopię-
trowy budynek, z zamieszkiwanym poddaszem, posiadający elektryczność, ogrzewanie 
piecowe i instalację wodno-kanalizacyjną. Dom od początku nazywany „Barwiczówką”, 
na cześć inż. Karola Barwicza, prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie, osoby 
bardzo zaangażowanej w procesie wznoszenia krynickiego ośrodka. Zresztą już podczas 
uroczystości otwarcia placówki w korytarzu budynku odsłonięto tablicę, na której widniał 
napis o następującej treści: 

Dzięki szlachetnej myśli, niezłomnej woli i niestrudzonej pracy inż. Karola Barwicza 
Prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie powstał ten dom ze składek pracow-
ników kolejowych by nieść zdrowie i ulgę w cierpieniach pracownikom kolejowym i ich 
rodzinom. Tablicę tę wmurował w dniu poświęcenia Komitet Humanitarny Kolejowców 
Okręgu Dyrekcji kolei Państwowych w Krakowie. Krynica. 5 czerwca 1927 roku34. 

31 F. Nowiński, U dzieci kolejarzy. Motorówką na kolonie dzieci kolejarzy w Małopolsce zachodniej, „Ilustrowany 
Kurier Codzienny” 1933, nr 178, s. 5.
32 Z działalności „Rodziny Kolejowej”, op. cit., s. 7.
33 Maków, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 3, s. 1.
34 L. Zakrzewski, „Barwiczówka” – Dom Wypoczynkowy Rodziny Kolejowej w Krynicy, „Almanach Muszyny” 
2012, s. 154. 



Joanna Zagdańska64

Obiekt wart w 1934 roku 54 000 zł dysponował 28 umeblowanymi pokojami dwuoso-
bowymi, 3 pokojami trzyosobowymi i kuchnią z zapleczem gospodarczym. Posiadał przy 
tym wyposażenie o łącznej wartości 9500 zł. Pensjonat w latach 1928–1933 czynny był od 
1 maja do końca października. W pozostałych miesiącach przyjmowanie gości ze względów 
ekonomicznych było nieopłacalne35. Każdego roku ośrodek gościł około 300 osób, a jego 
rentowność kształtowała się na poziomie 1000 zł rocznie.

Z chwilą przejęcia obiektu w dniu 1 listopada 1934 roku przez „ogólnopolskie” Sto-
warzyszenie „Rodzina Kolejowa” był on czynny przez wszystkie miesiące. Opłata za 
jednodniowy pobyt z wyżywieniem w domu wypoczynkowym wynosiła w maju, wrześniu 
i październiku 3,5 zł, bez względu na liczbę osób pozostających w pokoju. Za dzieci od 6 do 
12 lat rodzice płacili po 2,5 zł. Powyżej 12 lat – opłaty były takie same jak dla dorosłych. 
Natomiast w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień opłaty wynosiły po 4,5 zł od osoby, 
niezależnie od liczby osób zakwaterowanych w pokoju. Za dzieci od lat 6 do 12 płacono 
po 3,5 zł. W miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec pokoje wynajmowa-
ne były bez wyżywienia, za opłatą wynoszącą po 2 zł, a od dwóch osób pozostających 
w jednym pokoju po 1,5 zł. W tym czasie można było otrzymać tylko śniadanie w cenie 
50 gr.36 Kuracjusze przebywający w ośrodku uprawnieni do korzystania z kolejowej opieki 
medycznej korzystali z bezpłatnej pomocy lekarza rejonowego w pobliskiej Muszynie. 

Pracownicy kolejowi mogli przez cały rok korzystać z krynickich zabiegów zdrojowych 
w oparciu o 25% zniżkę. Z takich samych zniżek mogli korzystać członkowie ich rodzin, 
lecz tylko w maju i od 1 października do 15 grudnia37. Podania o przydział miejsc z za-
świadczeniem o dobrym stanie zdrowia należało kierować pod adres Zarządu Okręgu 
Rodziny Kolejowej w Krakowie.

Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Rabce

Podobnie jak w przypadku Okręgu Rodziny Kolejowej w Warszawie również Zarządo-
wi Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie oprócz domu wypoczynkowego przydzielono 
ośrodek o charakterze leczniczym, adresowany przede wszystkim do dzieci. Ale zanim 
zbudowano tu „pomnikowy” kompleks leczniczy, jeszcze w maju 1933 roku Komitet Hu-
manitarny Kolejowców Okręgu DOKP w Krakowie nabył w Rabce, przy ul. Kościuszki 18 
pensjonat „Lotos”, ulokowany w dwupiętrowym budynku murowanym, z zamieszkiwanym 
poddaszem. Było w nim 20 pokojów, w których w jednym czasie mogło mieszkać około 
60 dzieci, w wieku 4–9 lat, zagrożonych chorobami płuc. Obiekt miał wszystkie niezbędne 
udogodnienia, takie jak: centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna, łazienki 
z natryskami czy elektryczność. Personel stanowili: dwaj lekarze, dwie higienistki, wycho-
wawczyni i gospodarz38. Pensjonat był czynny od 1 lutego do 30 maja, a następnie od 

35 Sprawozdanie Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Krakowie z działalności za czas od 1-go czerwca 1934 
roku do 31 grudnia 1935 roku, Kraków 1936.
36 Krynica, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 3, s. 1.
37 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 9.
38 F. Nowiński, U dzieci kolejarzy. Motorówką…, op. cit.
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20 września do 20 grudnia. Przebywający w pensjonacie kolejarze lub dorośli członkowie 
ich rodzin płacili za każdy dzień pobytu (z wyżywieniem) po 4,5 zł, natomiast dzieci do 
lat 10 – po 3 zł39. W roku 1934 „Lotos” został przejęty przez „Rodzinę Kolejową”. W roku 
1936 tylko z okręgu radomskiego „Rodziny Kolejowej” (11 445 członków) z rabczańskiego 
pensjonatu skorzystało 74 dzieci40.

W roku 1936 kolejarze wykupili pensjonat wraz z przylegającym do niego obszernym 
placem, na którym rozpoczęli budowę wręcz luksusowego ośrodka leczniczo-wychowaw-
czego dla dzieci. Zespół budynków na 160 osób został poświęcony i oddany do użytku 
28 sierpnia 1937 roku. Gmach główny składał się z przyziemia, parteru, dwóch pięter oraz 
tarasów umieszczonych na trzecim piętrze. W przyziemiu znajdowały się nowocześnie 
urządzone pokoje i gabinety lekarskie oraz łazienki do kąpieli mineralnych i higienicznych. 
Były tu między innymi gabinety: dentystyczny, fizykoterapii, chemiczno-bakteriologiczny, 
Roentgena do prześwietleń i solarium.

Na parterze – w czterech widnych salach – urządzona była szkoła, w której dzieci 
w czasie pobytu w zakładzie pobierały naukę w zakresie szkoły 7-klasowej. W razie 
potrzeby w szkole organizowane też były komplety gimnazjalne. Szkoła miała również 
epidiaskop, kino dźwiękowe, bibliotekę, salę rekreacyjno-sportową i dwa pokoje izola-
cyjne. Na parterze umieszczone było także przedszkole, obsługiwane przez specjalnie 
zaangażowaną przedszkolankę.

Sale sypialne urządzone były na pierwszym i drugim piętrze, w skrzydłach oddzielo-
nych od reszty zakładu osobnym korytarzem. Był tu również pokój lekarski i dwa pokoje 
izolacyjne. W jednym z pomieszczeń na drugim piętrze umieszczona była kaplica, w której 
w niedziele i święta odprawiane były nabożeństwa.

Na trzecim piętrze znajdowały się dwa tarasy otwarte i taras oszklony. Wszystkie 
pozwalały dzieciom na wygodne leżakowanie zarówno w okresie letnim, jak i zimowym – 
w workach futrzanych. Bezpośrednio do budynku głównego przylegał zradiofonizowany 
plac apelowy. Megafony umieszczone były również w jadalni, na tarasach i w sali rekre-
acyjnej.

Zanim dzieci zostały ulokowane w głównym budynku – musiały przez trzy tygodnie 
pozostawać na oddziale obserwacyjnym. Urządzono go w dawnym budynku „Lotosu”. 
Na parterze mieściło się tu biuro zakładu, z oddzielnym wejściem od ulicy. Oprócz tego na 
parterze znajdowała się szatnia dziecięca, sala rekreacyjna, jadalnia, kuchnia i kotłownia. 
Dzieci rozlokowane były w 11 czteroosobowych pokojach usytuowanych na pierwszym 
i drugim piętrze. Jeden pokój przeznaczony był na gabinet lekarsko-zabiegowy, kolejny 
dla pielęgniarki, a dwa następne były „izolatkami” dla dzieci gorączkujących. Na poddaszu 
znajdowały się mieszkania dla personelu medycznego. Oddział obserwacyjny obsługiwany 
był przez osobny personel, składający się z dwóch lekarzy, pielęgniarki, wychowawczyni 
i służby porządkowej.

39 Z Rodziny Kolejowej, „Kolejarz” 1935, nr 6, s. 8.
40 Sprawozdanie Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Radomiu za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 
roku, Radom 1937, s. 6.
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Do kompleksu ośrodka należał też niewielki, parterowy budynek izolacyjny, otoczony 
ogródkiem kwiatowym. Składał się z dwóch pokojów dla dzieci, pokoju pielęgniarki, za-
plecza sanitarnego, kuchni i kabiny dezynfekcyjnej.

Ostatnim elementem ośrodka był nowo zbudowany, murowany, parterowy, z piętrem na 
jednej części – budynek gospodarczy. Były tu cztery pokoje dla personelu administracyjne-
go i cztery magazyny na inwentarz zakładowy. Dopełnieniem kompleksu były trzy boiska, 
w tym dwa dla dzieci z budynku głównego i jedno dla pacjentów z działu obserwacyjnego. 
Zbudowane też były dwie leżalnie i własna centrala telefoniczna. Niezależnie od tego we 
wszystkich pomieszczeniach, w których przebywały dzieci zamontowano sygnalizację 
świetlną, gwarantującą wezwanie dyżurującej w danym oddziale pielęgniarki. Wielką atrak-
cją był też rurociąg z solanką, pozyskiwaną z jednego z rabczańskich źródeł. Dzieci każdy 
dzień rozpoczynały o godzinie szóstej trzydzieści i kładły się spać o godzinie dwudziestej41. 

Już z tego pobieżnego opisu jasno wynika, że nowo zbudowany zakład był ośrodkiem 
bardzo nowoczesnym i znakomicie wyposażonym. Niektórzy uważali nawet, że w dobie 
dość powszechnego ubóstwa wydawanie ogromnych środków finansowych na tak bogate 
ośrodki w Rabce czy wcześniej w Makowie Podhalańskim, było pewną przesadą. W jednym 
z czasopism kolejarskich napisano: 

Gdy się patrzy na te wspaniałe gmachy jak w Rabce dla dzieci, czy w Makowie 
Podhalańskim dla pracowników – to budzi się uczucie dumy i zrozumienia znaczenia 
zbiorowego wysiłku braci kolejarskiej, który przyniósł takie piękne efekty. W założeniu 
gmachy te wznoszone są dla kolejarskiej biedoty, a one budowane są zbyt kosztownie 
i luksusowo. Ci najbiedniejsi źle się czują w takim otoczeniu. Lepiej zbudować gmach 
prostszy i tańszy, nie na 160 dzieci, a na 1600. Czy konieczne jest rozbudzanie wśród 
bardzo biednych dzieci tęsknot do luksusów, na które i tak stać ich nie będzie. W takiej 
sytuacji – po co im te wspaniałe gmachy i pałace?42

Jak napisano w jednym z artykułów: 

Do ośrodka przyjmuje się dzieci obojga płci, w wieku 5–15 lat, w okresie rekonwa-
lescencji, niedokrwiste, zołzowate, ze zmianami w gruczołach, z powiększeniem 
migdałów, z nieżytami dróg oddechowych, po przebytym gośćcu, krzywicy, z objawami 
skazy wysiękowej, z wygojonymi zmianami swoistymi w stawach, itp. nie przyjmuje 
się natomiast dzieci z objawami otwartej gruźlicy płuc, z chorobami zakaźnymi, kalek, 
umysłowo upośledzonych, itp.43 

Najczęściej na leczenie do Rabki kierował lekarz kolejowy lub powiatowy. Istniała też moż-
liwość pobytu dzieci w trybie „prywatnym”, uruchamianym przez rodziców. Przeciętny czas 

41 Zakład  leczniczo-wychowawczy dla dzieci w Rabce, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia 
„Rodzina Kolejowa” 1937, nr 23, s. 1.
42 Zakład dla dzieci kolejowych w Rabce i ogólne uwagi co do zakładów wypoczynku dla kolejarzy, „Kolejarz” 
1938, nr 19, s. 1.
43 Zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci w Rabce, „Kolejarz” 1937, nr 23, s. 2.
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leczenia trwał około dwóch miesięcy. Dla organizatorów życia w zakładzie bardzo ważnym 
elementem była również kwestia wychowawcza, determinująca wszechstronny rozwój dziec-
ka podczas leczenia. Stąd też wielką rolę przypisywano wychowawcom i ich przygotowaniu 
zawodowemu. Cenę jednodniowego pobytu dziecka w rabczańskim ośrodku wraz z taksą 
kuracyjną ustalono na 5 zł. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane na leczenie przez lekarza 
rejonowego, a skierowane przez Wydział Sanitarny Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 
to opłata była zmniejszona do 75 gr. dziennie. Pozostałe 85% dopłacały Koleje Państwowe, 
z funduszu kuracyjnego, zasilanego w systemie dobrowolnych składek. Podania o przydział 
miejsc należało kierować do Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie. 

Ośrodek zaczął przyjmować chore dzieci, zanim zorganizowano jego uroczyste otwar-
cie. Ze sprawozdania wynika, że w okresie od 1 czerwca do 30 lipca 1937 roku w Rabce 
było leczonych 816 dzieci, a przeciętny czas ich pobytu wyniósł cztery tygodnie44. W póź-
niejszym okresie przeciętny czas leczenia dziecka w ośrodku trwał dwa miesiące45. Zakład 
pełny „rozruch” uzyskał już 7 września 1937 roku, kiedy był w nim komplet dzieci. W roku 
1938 placówkę nazwano imieniem Aleksandry Piłsudskiej, małżonki Józefa Piłsudskiego. 
Przez czas swojej pracy była ona postrzegana w Polsce jako wyjątkowy zakład leczniczy 
o europejskiej renomie46.

Dom Wypoczynkowy w Truskawcu

Aż trzy domy wypoczynkowe pozostawały w gestii lwowskiego Zarządu Okręgu „Rodzi-
ny Kolejowej”. Pierwszym z nich był ośrodek wypoczynkowy w Truskawcu, leżącym obok 
salin Stebnika i Drohobycza oraz wielkich szybów naftowych Borysławia. Truskawiec-Zdrój 
miał znane wysokowartościowe źródła solankowo-siarczane. Można tu było leczyć cho-
roby jelit, wątroby, nerek, kości, mięśni, stawów, przemiany materii, choroby krwi, skóry 
i kobiece. W tej szeroko w świecie znanej klimatycznej miejscowości „Rodzina Kolejowa” 
przejęła 1 maja 1937 roku od dyrekcji PKP trzy drewniane, parterowe, z zamieszkiwanym 
poddaszem, zelektryfikowane budynki, noszące nazwy: Willa „Józefówka”, Willa nr 1 
i Willa nr 247. Przy czym pierwsza z nich dysponowała 15 pokojami, druga – czteroma, 
a trzecia – sześcioma. Wszystkie pokoje były dwuosobowe i miały ogrzewanie piecowe. 
Swoją formą architektoniczną nawiązywały do stylu zakopiańskiego. Łącznie w jednym 
czasie mogło w nich mieszkać 50 osób. Z pościeli, prześcieradeł, koców, kołder i poszewek 
kuracjusze mogli korzystać tylko w „Józefówce”. W pozostałych dwóch willach „bieliznę 
pościelową” musieli sobie załatwiać we własnym zakresie48. Również wyżywienie w roku 
1937 pozostawało w gestii zainteresowanych. Dopiero w roku 1938 lwowski Zarząd 

44 J. Zielenkiewicz, Sprawozdanie z działalności kolonii leczniczej Rodziny Kolejowej w Rabce Zdroju za okres 
1.06.–30.07. 1937 roku, „Lekarz Kolejowy” 1937, nr 4, s. 265.
45 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 17.
46 J. Zielenkiewicz, Rabka i  jej znaczenie w chorobach wieku dziecięcego, „Lekarz Kolejowy” 1937, nr 4, 
s. 259–262.
47 Wille te dyrekcja PKP na cele wypoczynkowe zakupiła w 1933 roku.
48 Nowy dom wypoczynkowy Rodziny Kolejowej w Truskawcu, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzy-
szenia „Rodzina Kolejowa” 1937, nr 8, s. 1.
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Rodziny Kolejowej prowadzenie kuchni wydzierżawił osobie wyłonionej drogą przetargu. 
Ośrodek funkcjonował od 15 maja do końca września. 

W roku 1937 cena jednodniowego pobytu w „Józefówce” (bez wyżywienia) kształtowała 
się w granicach od 70 gr. do 2,25 zł, w zależności od standardu pokoju i pory roku. W willi 
nr 1 opłata wynosiła od 80 gr. do 2 zł. Natomiast w willi nr 2 – od 50 gr. do 1 zł49. Opłaty 
ryczałtowe za 28-dniowy pobyt wiązały się z wydatkiem: w „Józefówce” i willi nr 1 – od 
15 do 35 zł, a w willi nr 2 – od 20 do 30 zł.

W roku 1938 po raz pierwszy wprowadzono w Truskawcu sezon zimowy. Rozpoczynał 
się 15 grudnia 1938 roku i kończył 31 marca 1939 roku. Dokonano też modernizacji w urzą-
dzeniu pokojów. Od tej pory pokoje były jedno-, dwu- i trzyosobowe. Na przykład ceny 
pobytu z wyżywieniem były następujące: w pokoju jednoosobowym z balkonem – 4,5 zł, 
w pokoju jednoosobowym bez balkonu – 4 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym – 3,3 zł. 
Dzieci do lat 10 płaciły po 2,5 zł50. Zgłoszenie na korzystanie z ośrodka wypoczynkowego 
w Truskawcu należało kierować pod adres Zarządu Okręgu Rodziny Kolejowej we Lwowie, 
ul. Krasickich 551.

Dom Wypoczynkowy w Tatarowie

Miejscowość Tatarów w okresie międzywojennym leżała w województwie stanisła-
wowskim, w dolinie Prutu, szumiącego wśród dzikich skał i lasów Karpat Wschodnich, na 
wysokości 668 m n.p.m., przy linii kolejowej Stanisławów–Worochta. W latach 1929–1930 
Dyrekcja Polskich Kolei Państwowych u podnóża lesistej góry zbudowała wielki drewniany, 
jednopiętrowy budynek, przykryty dwuspadowym, dość płaskim dachem, z przeznacze-
niem na Sanatorium „Znicz” dla kolejarzy i członków ich rodzin. W jednym czasie mogło 
w nim mieszkać około 100 osób. Obiekt wykorzystywany był zaledwie w 40%. W roku 
1934 nowym właścicielem budynku została „Rodzina Kolejowa”. Z tej okazji przeprowa-
dzono niewielki remont, w tym otynkowanie budynku i pomalowanie go białą farbą. Przy 
czym nie było to już sanatorium kolejarskie, tylko Dom Wypoczynkowy „Rodziny Kolejowej”. 
W wydawnictwie „kolejowym” tak reklamowano „przejęty” ośrodek: 

Z okien i balkonów Domu Wypoczynkowego Rodziny Kolejowej roztacza się wspaniały 
widok na wysokie góry, pokryte przeważnie iglastymi lasami i okalające zaciszną doli-
nę Tatarowa. W pobliżu Domu Wypoczynkowego są wyborne kąpiele rzeczne. Można 
spacerować w dolinę Prutu oraz na okoliczne szczyty. Klimat Tatarowa jest wybitnie 
górski, powietrze czyste, wolne od kurzu. Dom jest urządzony według najnowszych 
wymogów higienicznych, wyposażony w wodociągi z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 
centralne ogrzewanie, oświetlenie elektryczne, łazienki, radio, itp.52

49 Truskawiec, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 8, s. 1.
50 Otwarcie Domu Wypoczynkowego w Truskawcu, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina 
Kolejowa” 1939, nr 1, s. 1.
51 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 20.
52 Ibidem, s. 18.
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Dom miał 40 pomieszczeń, w których w jednym czasie mogło mieszkać 100 osób 
i każdego roku otwarty był od 25 kwietnia do 18 października. Dzienna opłata za pobyt 
w Domu Wypoczynkowym z wyżywieniem, niezależnie od sezonu, dla członków „Rodziny 
Kolejowej” wynosiła 3 zł dla osoby dorosłej i 2 zł dla ich dzieci w wieku 6–14 lat. Dla nie-
członków tego stowarzyszenia opłaty były wyższe o 50 gr.53 Prośby o przyjęcia do Domu 
Wypoczynkowego należało składać do Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” we Lwowie.

Dom Wypoczynkowo-Leczniczy w Morszynie

Trzeci dom, tym razem o charakterze wypoczynkowo-leczniczym lwowskiego Za-
rządu Okręgu „Rodziny Kolejowej”, został otwarty w czerwcu 1937 roku w Morszynie, 
w nowo kupionej willi, noszącej nazwę „Kasztelanka”. Był to niewielki jednopiętrowy 
budynek murowany, przykryty płaskim dachem, posiadający elektryczność, instalację 
wodno- kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe, mieszczący się w rozległym parku. Jak na-
pisano w gazecie „Rodziny Kolejowej”: 

Morszyn to jedyny w Polsce zdrój wód solankowo-gorzkich, zbliżonych swym działa-
niem do wód karlsbadzkich i marienbadzkich. Posiada on też bogate pokłady borowiny 
leczniczej. Morszyn leży w powiecie stryjskim, województwa stanisławowskiego, na 
linii kolejowej Lwów – Stryj – Stanisławów. Wysokość 325 m nad poziomem morza. 
Płaskowyż podkarpacki o pięknej okolicy z rozległymi lasami szpilkowymi i liściastymi54. 

W Morszynie leczyć można było choroby: żołądka, jelit, wątroby, gościec stawowy, artre-
tyzm, cukrzycę oraz dolegliwości kobiece55. Ośrodek miał charakter sezonowy i funkcjonował 
od 1 maja do 30 września. W jednym czasie mogło w nim przebywać 47 osób. W swojej 
strukturze organizacyjno-przestrzennej miał 6 pokojów jednoosobowych, 10 – dwuosobo-
wych i 7 – trzyosobowych. Sala jadalna z zapleczem kuchennym mieściła się na parterze. 

W roku 1938 ceny w pokoju jednoosobowym z wyżywieniem w miesiącach: maj, czerwiec, 
lipiec wynosiły 4,5 zł, a w okresie lipiec–sierpień 5,5 zł. W pozostałych pokojach odpowiednio: 
3 i 3,5 zł. Pracownicy kolejowi, wdowy i sieroty nienależący do „Rodziny Kolejowej” wnosili 
opłaty o 25% wyższe, natomiast osoby niezwiązane z PKP płacili o 50% drożej56.

W roku 1939 zmieniły się nieco taryfy opłat. I tak od 1 maja do 11 czerwca i od 20 sierp-
nia do 30 września za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym trzeba było zapłacić 5,5 zł, 
a od 11 czerwca do 19 sierpnia – 6,5 zł. W pokoju dwuosobowym za jedno miejsce 
odpowiednio: od 2,5 do 4 zł i od 3 do 5 zł. W pokoju trzyosobowym: od 2,5 do 3 zł i od 
3 do 3,5 zł57. Podania o przyjęcie do Domu Wypoczynkowo-Leczniczego w Morszynie 

53 Kąpiele w Prucie i wycieczki po wzgórzach Tatarowa, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia 
„Rodzina Kolejowa” 1937, nr 11, s. 1.
54 Morszyn, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1939, nr 1, s. 1.
55 Leczymy się w Morszynie, „Rodzina Kolejowa”, Gazeta ścienna Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa” 1937, 
nr 11, s. 1.
56 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 15.
57 Morszyn, op. cit., s. 1.



Joanna Zagdańska70

podobnie jak w poprzednich dwóch przypadkach należało kierować do Zarządu Okręgu 
„Rodziny Kolejowej” we Lwowie. 

Dom Wypoczynkowy w Wiśle

Swój ośrodek wypoczynkowy miał też Zarząd Okręgu „Rodziny Kolejowej’ w Katowi-
cach. Urządzono go w dużym budynku wzniesionym w latach 1933–1934, przez katowic-
ką Dyrekcję Polskich Kolei Państwowych w Wiśle, na Śląsku, w powiecie cieszyńskim. 
Projektantem drewnianego, zbudowanego w stylu zakopiańskim, położonego na rozleg-
łym placu, przy drodze z Białej Wisełki na Baranią Górę budynku był arch. Stanisław 
Dobrowolski. Po drugiej strony ulicy, naprzeciwko kolejarskiego domu wypoczynkowego, 
zbudowany był Pałacyk Myśliwski Prezydenta RP. Drewniana konstrukcja kolejarskiego 
ośrodka ustawiona była na wysokiej podmurówce, przysłaniającej częściowo piwnicę. 
Parter obwiedziony był dekoracyjnymi podcieniami, podobnie jak fragmenty pierwsze-
go piętra. Na kolejnej kondygnacji znajdowało się zamieszkiwane poddasze. W latach 
1934–1935 obiekt był wykorzystywany jako ośrodek kolonijny dla dzieci z rodzin kole-
jarskich. Na parterze przygotowano 44 miejsca dla dziewcząt i tyle samo dla chłopców. 
Na piętrach tymczasem były 22 pokoje do wynajęcia. W kolejnych latach ośrodek pełnił 
swoje funkcje wypoczynkowe przez wszystkie miesiące roku, z wyjątkiem okresu od 
15 czerwca do 5 września, kiedy to w całości był wykorzystywany przez kolonie dziecię-
ce. W innych terminach na potrzeby domu wypoczynkowego przeznaczano 100 miejsc 
i około 40 miejsc na cele komercyjne.

Ośrodek nazywany z racji położenia „Pod Baranią” był znakomitą bazą wypadową 
do organizacji wycieczek turystycznych wiodących na Baranią Górę, Stożek, Czantorię, 
Bukową czy Malinową Skałę. W jednym z wydawnictw kolejowych napisano: 

Nasz Dom Wypoczynkowy urządzony jest bardzo nowocześnie. Posiada kanaliza-
cję, światło elektryczne we wszystkich pokojach, jak również ciepłą i zimną wodę. 
Pierwszorzędnie urządzona świetlica, radio, bilard, biblioteka, czytelnia, werandy do 
leżakowania i basen kąpielowy urozmaicają pobyt pensjonariuszom. Cechą charakte-
rystyczną ośrodka jest prowadzenie kuchni polskiej, która budzi u wszystkich wielkie 
zadowolenie. Pięknie urządzony i utrzymany ogród otaczający Dom Wypoczynkowy 
dodaje mu jeszcze więcej uroku58.

Swego rodzaju atrakcją był też autobus, kursujący kilka razy dziennie z centrum mia-
sta do ośrodka. Cena biletu kształtowała się w granicach 50–60 gr. Jednodniowy pobyt 
w ośrodku z wyżywieniem dla członka „Rodziny Kolejowej” niezależnie od sezonu wynosił 
3 zł. Za ich dzieci do lat 3 należało zapłacić 1 zł, w wieku 3–7 lat – 1,5 zł, w wieku 7–10 
lat – 2 zł, a w wieku 10–16 lat – 2,5 zł. Podania o przydział miejsc trzeba było kierować 
do Zarządu Okręgu „Rodziny Kolejowej” w Katowicach.

58 Domy wypoczynkowe i zakłady lecznicze…, op. cit., s. 21.



Domy turystyczno-zdrowotne środowisk kolejarskich II Rzeczypospolitej Polskiej… 71

Ośrodki wypoczynkowe funkcjonujące poza Stowarzyszeniem 
„Rodzina Kolejarska”

W tym miejscu trzeba odnotować, że z chwilą powstania „Rodziny Kolejowej” nie wszyst-
kie środowiska kolejarskie obdarzały ją pełnym zaufaniem59. Mowa o kilku związkach zawodo-
wych, które we własnym systemie dobrowolnych opodatkowań swoich członków (przeważnie 
1 zł miesięcznie) zakładały i utrzymywały „niezależne” domy zdrowia i domy wypoczynkowe. 
W pierwszej kolejności wymienić trzeba Związek Kolejowców Polskich (1919–1929), który 
od 1929 roku współtworzył Zjednoczenie Kolejowców Polskich. Związkowcy już w roku 1927 
kupili pensjonat „Łobzowianka” w Niemirowie (woj. lwowskie) i urządzili w nim uzdrowisko 
klimatyczno-kuracyjne. W okresie międzywojennym Niemirów był bardzo znaną miejscowo-
ścią wypoczynkową, obfitującą w pokłady borowinowe oraz źródła siarczano-solno-alkaiczne. 
Można tu było leczyć: artretyzm, reumatyzm, choroby kobiece, ischias, choroby skórne itp. 
Szczególnie cenione było źródło „Aleksandra”, z którego woda wspierała przemianę materii, 
drogi oddechowe i układ pokarmowy60. Do dwupiętrowego obiektu wzniesionego z cegły 
dostawiona była drewniana zabudowa, składająca się z dwóch holi, biblioteki, czytelni 
i pokojów administracji. Łącznie w części mieszkalnej do dyspozycji gości były 42 bardzo 
wygodnie umeblowane pokoje dysponujące 75 łóżkami. W kompleksie były też werandy, 
balkony, natryski gorące, kręgielnia, krokiet i garaże. Sezon kuracyjny rozpoczynał się 
1 czerwca i trwał do 30 września. Cena jednodniowego mieszkania i wyżywienia wynosiła 
6–7 zł. W bazie zdrojowej dla członków ZKP przewidywano ulgi w wysokości 30%61.

Przyjmowano pracowników kolejowych oraz członków ich rodzin skierowanych przez 
lekarzy kolejowych, na podstawie okólnika Ministerstwa Komunikacji z dnia 26.04.1935 r. 
do leczenia na koszt Dyrekcji PKP. Można też było do „Łobzowianki” przyjechać bez 
skierowania. Wtedy 21-dniowy koszt pobytu i leczenia wynosił „ryczałtowo” 155 zł. Bez 
leczenia jednodniowy pobyt kosztował 4 zł62.

Swoje domy odpoczynku miał też Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych. 
Pierwszy urządzono w majątku rolnym „Ostrowo”, pod Wieleniem nad Notecią, w woj. 
poznańskim. W 1928 roku w/w związek zawodowy nabył tu trzy budynki, będące kiedyś 
siedzibą Sapiehów, z pokaźnym sadem i ogrodem63. Do najbliższego dworca kolejowego 
było stąd 1,5 km. Ośrodek miał charakter sezonowy. W pierwszej kolejności odremonto-
wano 12 pokojów, dzięki czemu jeszcze w 1928 roku mógł przyjąć 50 osób64. W kolejnym 
roku goszczono 70 osób. Cena jednodniowego pobytu z wyżywieniem wynosiła 4 zł, a dla 
dziecka do lat 15 – 3 zł65. Swego rodzaju niedogodnością była konieczność zabierania 

59 „Rodzina Kolejowa”. Pomysły „dyrekcyjnych mędrców” krakowskich, „Kolejarz-Związkowiec” 1932, nr 17, 
s. 130.
60 Gdzie spędzić urlop?, „Głos Kolejowca” 1929, nr 7, s. 3.
61 Pensjonat „Łobzowianka”, „Głos Kolejowca” 1929, nr 1, s. 4.
62 Pensjonat „Łobzowianka”, „Głos Kolejowca” 1936, nr 8, s. 8.
63 Dom Odpoczynkowy Z.Z.K., „Kolejarz-Związkowiec” 1928, nr 28, s. 434–435.
64 Walka o zdrowie kolejarzy, „Kolejarz-Związkowiec” 1928, nr 36, s. 608–609.
65 Związkowy Dom Odpoczynkowy, „Kolejarz-Związkowiec”1929, nr 16, s. 269.
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ze sobą siennika (słoma na miejscu), koca, poduszki i czterech prześcieradeł66. Od roku 
1931 ośrodek „Ostrowo” funkcjonował głównie jako placówka kolonijna67.

W latach 1936–1937 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych uruchomił aż dwa 
ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe. Pierwszy został otwarty w kwietniu 1936 roku w Ja-
remczu (Huculszczyzna), w nowo zakupionej, zelektryfikowanej willi, usytuowanej tuż nad 
Prutem, w odległości 10 minut drogi od stacji kolejowej. Nosił on miano ośrodka „górskie-
go”. Był to niewielki, drewniany, parterowy, z zamieszkiwanym poddaszem, swoją formą 
architektoniczną nawiązujący do stylu zakopiańskiego budynek, z którego w jednym czasie 
mogło korzystać około 30 osób68. Ośrodek czynny był cały rok i od początku cieszył się 
ogromnym powodzeniem. W lipcu i sierpniu jego wykorzystanie wynosiło 100%, natomiast 
w pozostałych miesiącach każdego dnia przebywało w nim około 20 pensjonariuszy. Cena 
jednodniowego pobytu w pensjonacie wynosiła 2,5 zł dla członków związku i 3,5 zł dla 
niezrzeszonych. W czasie poza głównym sezonem w ośrodku organizowano wszelkiego 
rodzaju kursy i szkolenia69 oraz przyjmowano wycieczki „kolejowe” z różnych części Polski70. 

W podobny sposób71 wykorzystywany był72 – otwarty l8 lipca 1937 roku – Dom Wy-
poczynkowy Z.Z.K. w Hallerowie (dzisiejsze Władysławowo), zwany „morskim”73. Jego 
uroczystość otwarcia uświetniły występy orkiestry i chóru kolejarzy z Nowego Sącza. 
Okazały, murowany, piętrowy, modernistyczny o wydłużonym kształcie budynek, z ob-
szerną, z trzech stron „przeszkloną” jadalnią na parterze, swoim wyrazem artystycznym 
przypominał statek pasażerski, usytuowany w odległości 60 m od morza. Obiekt miał wy-
miary 70 × 14 m. Na parterze do jadalni przylegała kuchnia z zapleczem i dość duża sala 
wielofunkcyjna. Na pierwszym piętrze (nad jadalnią) umieszczona była sala rekreacyjna 
i czytelnia. Na parterze i na piętrze w systemie „korytarzowym” znajdowało się 36 poko-
jów, w tym 20 dwu- i trzyłóżkowych oraz 12 – czterołóżkowych. Cztery pomieszczenia 
zajmowała administracja74. W jednym czasie w ośrodku mogło mieszkać około 120 osób. 
Budowa ośrodka, wraz z jego wyposażeniem, kosztowała 200.000 zł. Cena jednodniowego 
pobytu dla kolejarzy wynosiła 2,5 zł, a dla ich dzieci – 1,5 zł. Osoby niebędące kolejarzami, 
ale posiadające status urzędników państwowych płaciły za mieszkanie i wyżywienie po 
4 zł dziennie75. Ośrodek miał charakter sezonowy, pełne obciążenie każdego roku miało 
miejsce w lipcu i sierpniu76.

Odnotować też należy znaczące dokonania niewielkiego Związku Umysłowych Pra-
cowników Kolejowych (ZUPK), którego Zarząd Główny mieścił się we Lwowie. Najpierw 

66 Związkowy Dom Odpoczynkowy, „Kolejarz-Związkowiec” 1929, nr 17, s. 296.
67 Dbajmy o zdrowie dzieci, „Kolejarz-Związkowiec” 1931, nr 17, s. 139.
68 Ośrodek Górski Z.Z.K. w Jaremczu, „Kolejarz-Związkowiec” 1936, nr 12, s. 98.
69 Ośrodek Górski Z.Z.K. w Jaremczu, „Kolejarz-Związkowiec” 1936, nr 20, s. 164.
70 Wrażenia z wycieczki, „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 24, s. 221.
71 Wycieczka z Jasła nad morze, „Kolejarz-Związkowiec” 1937, nr 26, s. 207.
72 Pierwszy kurs działaczy ZZK we Władysławowie, „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 17, s. 164.
73 Ośrodek wypoczynkowy Z.Z.K, „Kolejarz-Związkowiec” 1937, nr 17, s. 132.
74 Otwarcie Domu Wypoczynkowego ZZK nad morzem, „Kolejarz-Związkowiec” 1937, nr 21, s. 168.
75 Budownictwo Z.Z.K., „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 34–35, s. 330.
76 Brak wolnych miejsc w Domu Odpoczynkowym w Hallerowie, „Kolejarz-Związkowiec” 1938, nr 31, s. 198.
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„kolejarze-intelektualiści” zbudowali w latach 1926–1927 drewniany dom wypoczynkowy 
w Komańczy, a następnie w roku 1937 wznieśli okazały, murowany, jednopiętrowy ośrodek 
wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju77. 

Myśl zbudowania ośrodka wypoczynkowego w Komańczy, leżącej przy trasie kolejowej 
Zagórz–Łupków, zgłosił w 1925 roku Edmund Hilczera, znany lwowski działacz społeczny. 
Trzymorgową działkę, położoną nad rzeką Osławą, na stoku z trzech stron lasami otoczo-
nej góry, w odległości 1 km od stacji kolejowej, podarował kolejarzom hrabia Stanisław 
Potocki. Projekt budynku nieodpłatnie wykonał architekt lwowski – Henryk Zaremba78. 
Miał to być obiekt zbudowany z bali drewnianych, jednopiętrowy, podpiwniczony, z za-
mieszkiwanym poddaszem, na kamiennej podbudówce. Na parterze miało znajdować się 
10 pokojów i jadalnia, na piętrze 10 pokojów, na poddaszu 5 pokojów, a w suterenach 
kuchnia z zapleczem gospodarczym. Łącznie powierzchnia użytkowa miała wynieść 
294 m2. Na drugim etapie budowy miał powstać wielki taras (przed budynkiem), kręgiel-
nia, kort tenisowy i plac rekreacyjno-sportowy79. Obiekt miał kosztować 40–50 tysięcy zł. 
Tylko ze sprzedaży cegiełek budowniczym udało się zebrać prawie 5000 zł80. Naturalnie 
największe kwoty wpływały z dobrowolnych składek (1 zł miesięcznie) i darowizn. 

Pierwsze roboty budowlane ruszyły w sierpniu 1926 roku. W kwietniu 1927 roku prace 
dobiegały końca. Meble drewniane do ośrodka wykonano w warsztatach Liceum Krze-
mienieckiego. Jeszcze przed zakończeniem inwestycji Zarząd Główny podjął uchwałę 
o rozdziale miejsc i wysokości opłat w pensjonacie. Okręgowi krakowskiemu związku 
przydzielono 5 pokojów, tyle samo przydzielono okręgowi lwowskiemu, okręg gdański 
otrzymał 4, stanisławowski 4 i katowicki 1 pokój. Założono, że w jednym czasie w ośrodku 
będzie mieszkać 40 osób, a średni czas pobytu wyniesie 4 tygodnie. Jednodniowy pobyt 
z wyżywieniem członka związku miał kosztować 4 zł, a za dzieci do lat 10 należało płacić 
po 3 zł. W zależności od standardu i liczby łóżek miesięcznie opłaty za pokój mieściły się 
w granicach 40–80 zł81. 

Uroczystość otwarcia wzniesionego zgodnie z projektem obiektu miała miejsce 5 czerw-
ca 1927 roku. Uświetniły ją zorganizowane tu obrady V Walnego Zjazdu Związku Delegatów 
ZUPK82 oraz występy chóru i teatru Towarzystwa „Harmonia” z Jasła83. Tuż po otwarciu 
w organie prasowym związku napisano: 

Wielu nie wierzyło w nasz sukces. Skromny, bezpretensjonalny nasz wspólny dom, 
przyjmie wkrótce nas wszystkich z gościnnością na jaką go stać, a jak Bóg da, ściany 
tego domu rozbrzmiewać będą śmiechem wesołym, zadowoleniem i zdrowiem84. 

77 Dwudziestolecie komunikacji Polski…, op. cit., s. 277.
78 Na otwarcie letniska, „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 10.
79 Ibidem. 
80 Zestawienie kasowe za czas od 1.06.1926 r. do 30.04.1927 r., „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 8.
81 Komańcza – status letniska, „Czasopismo” 1927, nr 4, s. 3–4.
82 Program otwarcia  letniska  i porządek obrad V Walnego Zjazdu Delegatów ZUPK w Komańczy w dniach 
5–7 czerwca 1927 roku, „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 9.
83 Otwarcie letniska w Komańczy, „Czasopismo” 1927, nr 6, s. 4-5.
84 Na otwarcie letniska, „Czasopismo” 1927, nr 5, s. 10.
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Ośrodek każdego roku miał funkcjonować od początku maja do końca września, a jego 
wartość wyceniono na 51 858 zł85. Swego rodzaju problemem w ciągu pierwszych dwóch 
sezonów funkcjonowania letniska były częste przypadki niewykorzystywania wcześniej 
zarezerwowanych miejsc86. W kolejnych latach sytuacja uległa znacznej poprawie. Kie-
rownictwo związku starało się systematycznie poprawiać warunki pobytu w Komańczy. 
Między innymi od 1930 roku doraźnie zatrudniano osobę do transportu bagaży87, w 1931 
roku zainstalowano wodociągi i elektryczność oraz zbudowano budynek gospodarczy88. 
Systematycznie obniżano też ceny pobytu w ośrodku. W sezonie 1932 roku wyżywie-
nie kosztowało 3 zł dla osoby dorosłej i 2,2 zł dla dziecka89, w roku 1933 odpowiednio 
2,4 i 1,75 zł90, a od roku 1935 – 2,25 i 1,7 zł91. Trzykrotnie zmniejszano też opłaty za 
zajmowane pomieszczenia. Od 1937 roku za dwupokojowy pokój na parterze należało 
zapłacić 25–30 zł, na piętrze 35–40 zł, a na poddaszu 10 zł92. Mimo tych systematycznych 
obniżek placówka ekonomicznie była samowystarczalna. Po każdym sezonie notowała 
zysk w granicach 500–1500 zł93. W lipcu i sierpniu wszystkie miejsca były tradycyjnie za-
jęte, natomiast w czerwcu i wrześniu przeciętna frekwencja kształtowała się w granicach 
50%94. „Specjalnością” domu wypoczynkowego w Komańczy były wycieczki turystyczne, 
kąpiele rzeczne i tańce organizowane w jadalni95.

Niezależnie od „samowystarczalności” gospodarczej ośrodka w Komańczy w dalszym 
ciągu członkowie ZUPK wpłacali miesięcznie po 1 zł na fundusz uzdrowiskowy. W takich 
okolicznościach na koncie funduszu pod koniec 1935 roku znajdowało się 44 135 zł96. Nic 
też dziwnego, że już na początku 1934 roku władze organizacji zaczęły upowszechniać 
inicjatywę budowy kolejnego domu wypoczynkowego. Tym razem miał on być uruchomio-
ny w okolicy Krynicy, na Popradem, przy linii kolejowej Nowy Sącz–Krynica. Ostatecznie 
wybór padł na miejscowość Piwniczna-Zdrój. W tym celu komisja zdrojowa związku 
podjęła negocjacje z Zarządem Gminy, efektem czego było kupno za kwotę 10 000 zł, 
parceli o powierzchni 6002 m2, położonej nad Popradem, w pobliżu przystanku kolejo-
wego i łazienek zdrojowych. Najpierw zamierzano tu zbudować 4–5 willi drewnianych, 
czynnych tylko w okresie sezonu letniego i kosztujących około 30 000 zł. Koncepcję 
realizacji inwestycji zaprezentowano na Walnym Zjeździe Delegatów Związku w dniach 
20–21 maja 1934 roku97. 

85 Zestawienie kasowe…, op. cit.
86 Nasze letnisko w Komańczy, „Czasopismo” 1929, nr 4, s. 58.
87 Otwarcie sezonu w Komańczy, „Czasopismo” 1930, nr 7, s. 84.
88 Sprawozdanie ZG ZUPK na IX Walny Zjazd Delegatów, „Czasopismo” 1931, nr 9, s 77.
89 Otwarcie VI-go sezonu w Komańczy, „Czasopismo” 1932, nr 9, s. 87.
90 Sezon w Komańczy w roku 1933, „Czasopismo” 1933, nr 9, s. 78.
91 Sezon w letnisku ZUPK w Komańczy, „Czasopismo” 1935, nr 7, s. 94.
92 Letnisko ZUP otwarte, „Czasopismo” 1937, nr 5, s. 89.
93 Dane uzyskane ze sprawozdań finansowych publikowanych na łamach „Czasopisma”.
94 Sprawozdanie ZG ZUP na X Walny Zjazd Delegatów, „Czasopismo” 1934, nr 9–10, s. 80.
95 Po zdrowie i wypoczynek, „Czasopismo”, 1938, nr 5, s. 70-71.
96 Nasze uzdrowiska ZUPK, „Czasopismo”, 1936, nr 2, s. 31.
97 Sprawozdanie ZG ZUP na X Walny Zjazd Delegatów, „Czasopismo”, 1934, nr 9-10, s. 80.
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Przedstawienie na walnym zjeździe planu i kosztorysu budowy wywołało ogólno-
związkową dyskusję, która trwała prawie dwa lata. W lutym 1936 roku zaczęto rozważać 
możliwość kupienia już gotowego obiektu98. Ostatecznie jednak postanowiono na kupionej 
parceli zbudować własny murowany, „całoroczny” budynek99. Jednopiętrowy, podpiwni-
czony, skanalizowany i zelektryfikowany obiekt miał zawierać 25 pokojów mieszkalnych, 
jadalnię, pokój brydżowy i bibliotekę. W sutenerach miała się mieścić kuchnia z zapleczem 
i pomieszczenia dla służby. Pierwsze prace budowlane ruszyły w sierpniu 1936 roku100. 
Uroczyste otwarcie i poświęcenie domu wypoczynkowego miało miejsce 28 czerwca 1937 
roku. Pięć dni później ośrodek przyjął pierwszych gości101. Mogło w nim mieszkać 70 osób. 
W jednym z artykułów zamieszczonych w „Czasopiśmie” napisano, że nowo otwarty obiekt 
to „najpiękniejszy murowany budynek w okolicy”102. Pokoje „parterowe” w budynku kosz-
towały po 35 zł miesięcznie, a na piętrze 40–50 zł. Koszt dziennego wyżywienia ustalono 
na 2,8 zł dla dorosłych i 2 zł dla dzieci. Pensjonat od pierwszych miesięcy funkcjonowania 
przynosił kolejarzom znaczące korzyści ekonomiczne i sporo satysfakcji. Świadczyć o tym 
mogą chociażby tytuły artykułów prasowych, takie jak: Piękno Zdrojowiska w Piwnicznej103, 
Pochwała Piwnicznej104 czy Walory Piwnicznej105.

Być może nigdy nie doszłoby do budowy domu wypoczynkowego w Piwnicznej, gdy-
by nie wcześniejsze wynajmowanie na potrzeby letniego wypoczynku związkowców (od 
czerwca do września) willi „Kotwicz” w Krynicy. Pierwszą umowę w tej sprawie podpisano 
w kwietniu 1930 roku. Willa dysponowała dziesięcioma pokojami jednołóżkowymi i ośmio-
ma pokojami dwułóżkowymi. Związek zapłacił właścicielom za sezon 12.855 zł. Cenę 
dziennego mieszkania (z wyżywieniem) w pokoju jednoosobowym w czerwcu i wrześniu 
ustalono na 8,5 zł, a w pokoju dwuosobowym na 7,5 zł, natomiast w miesiącach wakacyj-
nych odpowiednio: 9,5 i 8,5 zł106. Krynicka willa wynajmowana była w sezonach do 1934 
roku. Każdego roku w lipcu i sierpniu jej obciążenie wynosiło 80%, natomiast w czerwcu 
i we wrześniu około 40–50%. Podobnie jak w przypadku ośrodka w Komańczy sukcesywnie 
obniżano w „Kotwiczu” ceny pobytu. Akcja wynajmowania obiektu rokrocznie przynosiła 
dla związku stratę w wysokości 500–1000 zł. 

Na koniec rozważań o aktywności ZUPK na niwie turystyczno-wypoczynkowej należy 
wspomnieć i o tym, że w roku 1925 organizacja za kwotę 6700 zł nabyła parcelę budow-
laną o powierzchni 1800 m2 w nadmorskim Hallerowie107. Przez kilka lat trwała dyskusja 
o rozpoczęciu tam budowy domu wypoczynkowego. Szukano jak najoszczędniejszych 
„metod budowlanych”. Między innymi w roku 1928 zaczęto realizować pomysł ustawienia 

98 Nasze uzdrowiska ZUPK, op. cit., s. 31.
99 Sprawozdanie ZG na XI Walny Zjazd Delegatów 2–4.04.1936 r., „Czasopismo”, 1936, nr 5, s. 81.
100 Zaczęliśmy budowę Piwnicznej, „Czasopismo”, 1937, nr 7, s. 98.
101 Letnisko ZUP otwarte, „Czasopismo”, 1937, nr 5, s. 89.
102 Poświęcenie nowego domu wypoczynkowego ZUP w Piwnicznej, „Czasopismo” 1937, nr 7, s. 109.
103 Piękno Zdrojowiska w Piwnicznej, „Czasopismo” 1938, nr 7, s. 109.
104 Pochwała Piwnicznej, „Czasopismo” 1939, nr 4, s. 46.
105 Walory Piwnicznej, „Czasopismo” 1939, nr 7, s. 88.
106 Nasz pensjonat w Krynicy, „Czasopismo” 1930, nr 9, s. 103.
107 Budujemy letnisko nad Bałtykiem, „Czasopismo” 1928, nr 5, s. 4.
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na zakupionym placu dziewięciu „pudeł” z odpowiednio zmodernizowanych starych wa-
gonów kolejowych, które pełnić miały funkcje mieszkalne108. Ostatecznie jednak w 1938 
roku działka została sprzedana za kwotę 6900 zł109.

Zakończenie

Dziś doprawdy trudno uwierzyć w to, że tak „pomnikowe” obiekty jak w Makowie 
Podhalańskim czy Rabce wznoszone były w trybie dobrowolnych opodatkowań kolejarzy 
i członków ich rodzin. Wszystkie przedwojenne placówki odegrały ogromną rolę w systemie 
profilaktyki zdrowotnej i przyczyniły się do upowszechnienia w środowiskach kolejarskich 
kultury aktywnego wypoczynku i rekreacji. Przez wszystkie lata funkcjonowania domów 
turystyczno-zdrowotnych bardzo mocno akcentowane były ich prozdrowotne aspekty 
działalności. Ostatecznie wszystkie tego typu placówki zbudowane lub zorganizowane 
zostały w zdrojach leczniczych. Pobyt w tych ośrodkach postrzegany był w kategoriach 
szansy na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. W latach 1927–1939 w komunikatach 
zamieszczanych w gazetach kolejarskich i traktujących o uruchamianiu sezonów wypo-
czynkowych w poszczególnych ośrodkach wypoczynkowych wyszczególniane były choroby 
i dolegliwości, które można było w danej miejscowości leczyć. W niektórych placówkach 
takich jak Rabka czy Aleksandrów Kujawski doprowadzana była solanka bądź też istniały 
w nich pomieszczenia przystosowane do rehabilitacji. W przypadku kilku ośrodków – na 
terenach przyległych do budynków urządzone były specjalne „ścieżki zdrowia”. Oczywiście, 
we wszystkich miejscowościach, gdzie budowano ośrodki wypoczynku i leczenia kolejarzy 
istniała możliwość korzystania z parków, źródeł i pensjonatów zdrojowych, znajdujących 
się w pobliżu ośrodków resortu komunikacji. 

Przeciętna frekwencja w ośrodkach kształtowała się w granicach 65–75%, natomiast 
ceny pobytu były o 50–60% niższe niż w pensjonatach prywatnych. 

Z zaprezentowanej problematyki jednoznacznie wynika, że budowane i organizowane 
przez kolejarzy zakłady i domy wypoczynkowe odgrywały też bardzo ważną rolę w realizacji 
polityki państwa polskiego w dziedzinie turystyki. Dzięki nim każdego roku około 6 tysię-
cy osób miało szansę stać się na kilka tygodni wczasowiczami, wypoczywającymi poza 
miejscem stałego zamieszkania. Państwo (a w jego obrębie środowisko kolejarskie) było 
zainteresowane nie tylko krzewieniem kultury wypoczynku swoich obywateli, ale i urucho-
mieniem powszechnego procesu poznawania nawet najbardziej niedostępnych zakątków 
Ojczyzny. To była forma integracji narodu polskiego w jego ciężko wywalczonych granicach. 
Działalności turystycznej wyznaczano w tym zakresie istotną rolę. Po dzień dzisiejszy 
słyszy się opinię, że aby kraj swój można było naprawdę pokochać, wcześniej należy go 
dokładnie poznać. W takim ujęciu można mówić o krzewieniu przez ośrodki kolejarskie 
patriotyzmu i obywatelskości. Problematyka budowania i utrzymywania „społecznych” 
ośrodków zdrowotno-wypoczynkowych – to ważny rozdział w historii turystyki polskiej.

108 Ibidem. 
109 Preliminarz budżetowy, „Czasopismo” 1938, nr 7, s. 109.
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Różnie potoczyły się losy kolejarskich placówek po II wojnie światowej. Ośrodki w Tru-
skawcu, Morszynie, Tatarowie, Niemirowie i Jaremczu znalazły się poza granicami Polski. 
Dom Wypoczynkowy w Krynicy jest dziś budynkiem mieszkalnym. Przedwojenna placówka 
zbudowana w Wiśle, aktualnie w połowie należy do Federacji Kolejarzy, a w połowie do 
prywatnego właściciela i w dalszym ciągu pełni funkcję domu wczasowego. Pensjonat ma 
duży ogrodzony teren przed ośrodkiem oraz plac zabaw z torem przeszkód dla dzieci. Dom 
wypoczynkowy w Piwnicznej-Zdroju do roku 2015 był ośrodkiem wypoczynkowym PKP, 
po czym został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Zakład Leczniczo–Wychowawczy 
w Rabce do roku 2005 pełnił funkcję Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilita-
cyjny Rodziny Kolejowej im. Aleksandry Piłsudskiej. Aktualnie budynek jest własnością 
spółki prywatnej. Dom Wypoczynkowy w Makowie Podhalańskim dziś jest Zakładem 
Długoterminowej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie, a Zakład Leczniczy w Aleksandrowie Kujawskim stanowi część Kolejowego 
Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o. w Ciechocinku. Wszystkie obiekty pięknie zaświad-
czają o bogatej tradycji polskich środowisk kolejarskich. 
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Streszczenie

Dwudziestolecie międzywojenne było w Polsce okresem wyjątkowego poświęcenia, które należy 
utożsamiać z wielkim patriotyzmem i wręcz emocjonalnym odnoszeniem się do spraw „wagi 
państwowej”. Jednym z jego przejawów było budowanie i utrzymywanie w systemie dobro-
wolnych opodatkowań ośrodków turystyczno-leczniczych. To była forma wspierania państwa 
w rozwiązywaniu jego ważnych społecznie problemów. W tym ogólnopolskim procesie nie za-
brakło kolejarzy polskich, którzy tworzyli jedną z najbardziej licznych grup zawodowych. W ciągu 
kilkunastu lat uruchomiono kilka „pomnikowych” realizacji, z których część – przy zmienionej 
formie wykorzystania – funkcjonuje do dzisiaj.

Słowa kluczowe: turystyka, profilaktyka zdrowotna, kolejarze, związki zawodowe, domy wypo-
czynkowe, domy zdrowia, zakłady lecznicze

Abstract

In Poland the interwar period was a time of an extraordinary sacrifice, which should be identified 
with great patriotism and even emotional referring to the matters of state. One of the signs was to 
develop and maintain tourist and health centers under a system of voluntary taxation. It was 
a form of supporting the state in solving its socially important problems. Polish railwaymen, who 
created one of the most numerous professional groups, participated in this nationwide process. 
Over several dozen years, several monumental projects have been launched, some of which – 
with a modified form of use – are still in operation today.

Keywords: tourism, health prophylaxis, railwaymen, unions, holiday homes, health homes, 
medical establishments
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