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SPA PARK IN THE COMPOSITION OF A TOWN 
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S t r e s z c z e n i e
Uzdrowiska lokalizowane są zwykle na terenach bogatych w walory krajobrazowe. Ich zieleń zawsze 
tworzyła mocno działający na zmysły odbiorcy obraz, a estetyka otoczenia wpływała na standard 
wypoczynku.  Stan oraz  jakość  terenów  zieleni  odgrywała  i  ciągle odgrywa  istotną  rolę w  rozwoju 
uzdrowisk. Wraz z rozwojem lecznictwa, opartego na zasobach naturalnych, stale wzrasta zaintere-
sowanie ośrodkami historycznymi, atrakcyjnymi klimatycznie i krajobrazowo, ale również proponują-
cymi wieloaspektowe profile lecznicze. Taką możliwość daje Iwonicz Zdrój. Jednak istniejące tam te-
reny parkowe wymagają konserwacji i rewitalizacji. Kluczowym aspektem w kształtowaniu wizerunku  
miasta jest zachowanie w najpełniejszej postaci historycznych elementów struktury przestrzennej oraz 
odtworzenie niezachowanych komponentów (m.in. fragmentu parku zdrojowego).
Słowa  kluczowe:  uzdrowisko, park zdrojowy, elementy kompozycyjne parku, projekt rewaloryzacji

A b s t r a c t
Spas are usually located in areas that can be characterized by high quality landscapes. Their green 
areas have always formed an image which acted intensively on the receiver’s senses and the beauty 
of  the surroundings had  influence on the  level of  relaxation. Condition and quality of green areas 
have played and  still  plays an  important  role  in  the development of  spas. With  the development  
of natural therapeutics, an increased interest is seen in historical spa centers with attractive climate 
and  landscapes  and  offering  a  broad  therapeutic  profile.  Iwonicz  Zdrój  gives  such  a  possibility. 
Nevertheless,  the  existing  park  areas  need  maintenance  and  revitalization.  A  key  aspect  in  the 
shaping of Iwonicz Zdrój’s space is to preserve – in the fullest form – the spatial structure of historical 
elements, as well as to recreate of non-existing components (such as the arm of the spa park).
Keywords:  spa, spa park, elements of park composition, revitalization project
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1.  WSTĘP

Do grupy miejskich parków publicznych należy zaliczyć również ogrody polskich 
uzdrowisk. Wśród nich  znajduje  się park  zdrojowy w  Iwoniczu  Zdroju,  jednym  z  naj-
starszych  i najładniejszych  zdrojowisk  karpackich. Położony wśród  zielonych wzgórz 
Beskidu Niskiego, w dolinie  Potoku  Iwonickiego,  urzeka pięknem,  harmonią przyro-
dy i zabytkowej architektury oraz czystym powietrzem i wspaniałym mikroklimatem1. 
Największym bogactwem naturalnym Iwonicza są wody mineralne. To właśnie dzięki 
nim powstało i rozwijało się lecznictwo uzdrowiskowe2, a wraz z nim dostosowywana 
do potrzeb kuracjuszy struktura przestrzenna miasta.

Uzdrowisko działa od ponad czterech stuleci. Jego główną i najbardziej charak-
terystyczną częścią jest historyczna zabudowa dna doliny, która zasadniczo kształto-
wała się od lat 30. XIX w. do 1939 r. Centrum tej zabudowy stanowią wolno stojące 
dwukondygnacyjne budynki, głównie drewniane. Większość budynków zachowało 
swój pierwotny wygląd, charakteryzujący się elementami budownictwa regionalne-
go, a zwłaszcza stylu szwajcarskiego połączonego z późnoklasycystycznym nurtem 
architektury polskiej3.

Il.  1.  Iwonicz Zdrój – widok na Łazienki mineralne (rys. J. Gancarz-Żebracka)

Ill.  1.  Iwonicz Zdrój – The view of the Mineral Baths (drawing: J. Gancarz-Żebracka)

1  Obszar Iwonicza posiada cechy klimatu podalpejskiego, o wyraźnych elementach klimatu morskiego, dzięki 
nasyceniu powietrza jodem i bromem.

2  Są to wody: chlorkowo-wodoro-węglanowe, solankowe, bromkowe, jodobromowe i wodoro-węglanowo- 
-chlorkowo-sodowe, żelazisto manganowe, fluorkowe, borowe z zawartością wolnego dwutlenku węgla.

3  J. Ross, Dawna architektura Iwonicza Zdroju i jej walory estetyczno-historyczne, [w:] Iwonicz Zdrój. Monogra- 
fia, praca zbiorowa, PPU „Uzdrowisko Iwonicz” i Towarzystwo Przyjaciół Iwonicza, wyd. II, Kraków 1984, s. 91.
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W układzie przestrzennym centrum miasta dominuje  zabudowa o  funkcji uzdro-
wiskowej,  natomiast  pozostałe  osadnictwo  nie  rozwijało  się4.  Iwonicz  Zdrój  posia- 
da promenadowo-parkowy układ terenów zieleni5. Z niewielkiego obszaru centrum, 
o powierzchni ok. 4 ha, wyodrębnić należy trzy widoczne typy przestrzeni: centralny 
plac połączony z główną aleją, historyczną zabudowę oraz park zdrojowy. Przestrzeń 
zdrojowiska podzielić  można  na  sekwencje  wnętrz  krajobrazowych,  utworzonych 
przez  architekturę  i  zieleń,  często  tworzących  nawet  układy wnętrz  labiryntowych. 
Sylwety budynków, zatopione w aneksach wnętrz parkowych, łączą się w atrakcyj- 
ne ciągi, odsłaniające kolejne perspektywy zamknięte stokami otaczających wzgórz6.

Il.  2.  Plac Karola i Józefa, widok na Pijalnię Wód Mineralnych (rys. J. Gancarz-Żebracka)

Ill.  2.  Charles and Joseph Square, the view of the Mineral Water Pump House (drawing: J. Gancarz-Żebracka)

Niewątpliwie  najistotniejszym  elementem  struktury  przestrzennej  i  kompozycji  
miasta zdrojowego jest park. W przypadku Iwonicza otoczony jest on lasem i niekie- 
dy  trudno  ocenić  granicę między  krajobrazem  naturalnym a  tym  ukształtowanym 
przez człowieka.

2. HISTORYCZNY PARK ZDROJOWY I CENTRUM UZDROWISKA

Park zdrojowy założono około 1837 r. jako ogród publiczny przeznaczony do spa-
cerów i wypoczynku kuracjuszy. Główna aleja, zintegrowana z deptakiem i parkiem, 
posiadała bogaty układ elementów roślinnych, malowniczo wpisanych w dolinę, wo-
kół którego skupiały się kluczowe budowle zdrojowe takie  jak Stary Pałac z 1837 r., 
który do dzisiaj stanowi ciekawy przykład transpozycji budowli murowanych w struk- 
turę wykonaną z drewna7, Łazienki Borowinowe z 1850 r. wraz z dobudowaną w la- 
tach 1860-1880 krytą kolumnadą, Hotel (późniejszy Dom Zdrojowy) z 1856 r., wzniesio- 
ny  do  celów  uzdrowiskowych  –  okazały  dwukondygnacyjny  budynek  wraz  z  salą  
balową i obszerną jadalnią, a także pensjonat Krakowiak z 1860 r., pensjonat Bazar  
z 1864 r. czy Łazienki Mineralne z 1870 r. W późniejszych latach teren centrum wzbo- 
gaciły architektonicznie pensjonaty Pod Jodłą, Belweder, Ustronie i Biały Orzeł.

4  E. Węcławowicz-Bilska, Uzdrowiska polskie, Kraków 2008, s. 86.
5  Ibidem, s. 105.
6  J. Gancarz, O potrzebie zachowania… Iwonicz Zdrój – pejzaż nostalgiczny, „Aura” 11/2007, s. 20.
7  Ibidem, s. 81.
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Park  powstał  z  inicjatywy  rodziny  Załuskich,  a  zwłaszcza  Amelii  Załuskiej,  która 
wspólnie  z  Janem Feliksem Piwarskim8  zaprojektowała park w  stylu  romantycznych 
ogrodów angielskich9. Załuska kierowała się również zaleceniami Izabeli Czartoryskiej, 
która z wielką pieczołowitością dbała o harmonię natury i sztuki10, rozwijając artystycz-
ny i kulturalny wizerunek XX-wiecznego Iwonicza. W parku znajdowały się charaktery-
styczne obiekty takie jak: obelisk Władysława Bełzy11 z 1805 r., pawilon nad źródłami 
z 1837  r. w kształcie glorietty, zegar słoneczny, altana dla orkiestry, otwarta galeria 
spacerowa  oraz  liczne  kapliczki  i  pomniki  (m.in.  św. Mikołaja  czy  zasłużonego  dla 
miasta Józefa Dietla). Michał Zieleniewski, autor publikacji o zdrojowiskach polskich, 
w  Ilustrowanym przewodniku w podróży do  Iwonicza  z 1869  r. odnotował program 
miejscowych atrakcji i przyjemności. Obok czytelni gazet i czasopism, biblioteki, mu-
zyki przygrywającej podczas picia wód mineralnych, bali  i koncertów, zwrócił także 
uwagę na przechadzki po wygodnych i dobrze utrzymanych chodnikach, zwłaszcza 
na terenie parku12.

Il.  3.  Osiowy  układ  rabat  z  2  połowy  XIX  w.  (Zbiory  Muzeum  Historyczno-Balneologicznego  w  Iwoniczu  
Zdroju)

Ill.  3.  Axial bedding system, 2nd half of 19th century (source: Balneological-Historical Museum in Iwonicz Zdrój)

  8  Jan Feliks Piwarski (1794-1859), pedagog artysta, polski malarz i grafik.
 9  R.  Limanowski,  J. Michalak,  Tradycje  kulturotwórcze  uzdrowiska,  [w:]  Iwonicz  Zdrój. Monografia,  op.  cit.,  
s. 161, za: K. Załuski, Obraz Iwonicza, Kraków 1877, s. 2.

10  I. Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805, passim.
11  Władysław  Bełza  (1847-1913),  polski  poeta  neoromantyczny  i  publicysta,  w  latach  1874-1890  związany  
z  uzdrowiskiem  w  Iwoniczu-Zdroju,  autor  pierwszego  przewodnika  krajoznawczo-turystycznego  Iwonicz  
i jego okolice, wydanego w 1885 r.

12  M. Zieleniewski, Ilustrowany przewodnik w podróży do Iwonicza, Kraków 1869, s. 7-8.
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Il.  4.  Układ rabat, lata 1918-1939 (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Ill.  4.  Bedding system 1918-1939 (source: National Digital Archives)

Plan  katastralny  z  1851  r.13  pokazuje  historyczny  układ  centralnej  części  uzdro- 
wiska. Meandrujący potok rozdziela zabudowania Starych Łazienek od Starego Pa- 
łacu  i budynku Pijalni Wód Mineralnych. Widocznych  jest pięć mostków łączących 
oba brzegi potoku, co prawdopodobnie  świadczy o  tym,  że  teren był  intensywnie 
użytkowany  przez  kuracjuszy.  Zabudowa okolona  jest  naturalnym  lasem  z  przewa-
gą drzew iglastych (jodła pospolita, Abies alba oraz w wyższych partiach wzniesień 
świerk  pospolity,  Picea  abies14)  z  domieszką  buka  zwyczajnego,  Fagus  sylvatica.  
W tym czasie dominuje kompozycja swobodna, brak układów geometrycznych, któ-
re pojawiły się później, co pokazują liczne fotografie z końca XIX w. W części zachod-
niej widoczny rzut drewnianego pawilonu na rzucie koła, opisany jako Mała Bełkotka.

Najcenniejszym dokumentem przemian, do  jakich doszło w krajobrazie w ciągu 
minionych lat, stały się pocztówki iwonickie. Pierwsza z kart korespondencyjnych, ilu-
strowana widokiem Iwonicza, datowana jest na rok 1897. Pionierami w dziejach pocz-
tówki iwonickiej byli Leon Majewski i Henryk Wierzycki, którzy od 1898 r. wydawali serie 
pięknych kart fotograficznych. Przedstawiały one najważniejsze budowle  iwonickie-
go zdroju: hotele, pensjonaty, zdrój, pałac, kapliczkę zakładową itp. Złote lata pocz-
tówki iwonickiej to przełom XIX i XX w., który zaowocował wspaniałymi widokówkami 
wykonanymi  techniką  kolorowej  litografii15.  Karty pocztowe  z  Iwonicza pokazywały 
nie tylko unikatową drewnianą architekturę uzdrowiska, ale także kuracjuszy –  ludzi 
z różnych grup społecznych, także wiele osób zasłużonych dla miasta (np. J. Dietla). 

13  Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
14  J. Gancarz, Uproszczona  inwentaryzacja  zieleni  na  potrzeby  opracowywanej  pracy magisterskiej,  2006.  
Na katastrze oznaczono tylko piktogramy drzew iglastych.

15  M. Włodarczyk, J. Zieliński, „Iwonicz sprzed lat...”, Rzeszów 2005, s. 30-32.
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Pocztówkowe  ujęcia  tych  samych  obiektów  na  przestrzeni  wieku  ukazują  zmiany  
w otoczeniu i krajobrazie oraz stają się świadkami historii regionu. Stare fotografie od-
dają urok minionego czasu, ukazują atmosferę uzdrowiska, którą kształtowała trady-
cja „wyjazdu do wód”, styl życia zdrojowego, a także moda zdrojowa.

3. PROJEKT REWALORYZACJI

W  oparciu  o  obszerny  zasób  materiałów  ikonograficznych  autorka  niniejszego 
opracowania w 2006  r. wykonała projekt dyplomowy na  temat  rekompozycji cen- 
trum  Iwonicza  Zdroju16.  Praca  zakładała  odtworzenie  i współczesną aranżację  za-
chodniej  gałęzi  parku  zdrojowego  oraz  ogólny  projekt  rewaloryzacji  historycznej  
części centrum miasta. Obszar objęty opracowaniem to najważniejszy element prze-
strzeni publicznych Iwonicza Zdroju. Skupiono się przede wszystkim na stylizacji prze-
strzeni, miejsca ogólnodostępnego, w którym krzyżują  się  różnego  rodzaju wartości 
materialne i niematerialne.

Il.  5.  a) Koncepcja ogrodu zdrojowego (rys. J. Gancarz-Żebracka); b) Fragment mapy katastralnej – Iwonicz 
in Galizien 1851

Ill.  5.  a) The concept of  spa garden (drawing: J. Gancarz-Żebracka); b) The part of cadastral map –  Iwo- 
nicz in Galizien 1851

Granice  historycznego  parku  trudno  jednoznacznie  wyznaczyć  z  uwagi  na 
przenikanie  się  zieleni  komponowanej  i  naturalnej.  Główna  oś  historycznego  zało-
żenia  ogrodowego  jest  prostopadła  do  osi  deptaka.  Zdjęcia  przedstawiają  różne 

16  J. Gancarz, Rekompozycja centrum Iwonicza Zdroju, praca magisterska, promotor: dr hab. inż. arch. Piotr 
Patoczka, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, 2006.

a) b)
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zagospodarowanie tej części. Ilustracja 3 pokazuje układ kolistych rabat rozplanowa-
nych osiowo, natomiast późniejsza (il. 4) ukazuje teren przekształcony w rozległy trawnik  
z dominującym drzewem iglastym (prawdopodobnie sosną wejmutką, Pinus strobus) 
oraz układem rabat, m.in. z roślin jednorocznych (lwia paszcza, Antirrhinum majus) ra-
mujących trawnik. Świadczy to o tym, że teren ten często podlegał przekształceniom, 
zawsze jednak miał charakter reprezentacyjny. Dodatkowo mniejsze aneksy wnętrz 
zielonych przy poszczególnych budynkach łączą się z centralnym wnętrzem zdrojo- 
wiska.  Współcześnie  ten  zachodni  charakterystyczny  element  ogrodu  zdrojowego 
ma układ zatarty i nieczytelny, całkowicie zanikła zachodnia gałąź parku zdrojowe-
go. Aktualnie obszar parku – na terenie otwartym – pokrywa murawa trawiasta, w po- 
zostałych zaś częściach roślinność runa leśnego. Główna strefa spacerowa kuracju-
szy to deptak oraz aleja Wincentego Pola w kierunku źródła Bełkotka. Zieleń w dużym 
stopniu zestarzała się i uległa destrukcji, wymaga zatem pielęgnacji i wymiany.

W  proponowanym  rozwiązaniu  rewaloryzacji  architektoniczno-krajobrazowej 
centrum Iwonicza Zdroju wprowadzono w harmonijny sposób nowe formy małej ar-
chitektury,  tak aby nawiązać do historycznych układów  i krajobrazowych walorów 
miasta. Na nowo zaprojektowano historyczny układ parku zdrojowego, zachowując 
w zakresie zieleni urządzonej dwa podstawowe typy kompozycji parkowej: regularny 
oraz nieregularny – tzw. park angielski17. Zaprojektowana forma parku nawiązuje do, 
funkcjonujących na  terenie parku w  różnych okresach XIX w.,  elementów  regular-
nych, łączących się z formami swobodnymi. W zachodniej części parku przywrócono 
historyczny układ komunikacyjny. Główna część założenia ma charakter regularny, 
uzyskany  przez  wprowadzenie  geometrycznych  kwater  ogrodowych.  Kompozycję 
projektowanego  fragmentu  parku  podzielono  na  trzy  części  dzięki  wprowadzeniu  
w  centralnych  punktach  żywopłotowej  kompozycji  –  kwater  ramowanych  strzyżo- 
nym  bukszpanem  wieczniezielonym  (Buxus  sempervirens  ’Sufruticosa’)  oraz  cisem  
pospolitym (Taxus baccata). Pozostałe kwatery wypełniono trawą wraz ze swobod- 
nymi  nasadzeniami  krokusa  wiosennego  (Crocus  vernus),  odmianami  narcyza 
(Narcissus  ’Actaea’  i  ‘Recurvus’)  oraz  zimowita  jesiennego  (Colchicum autumnale 
‘Major’). Ogród nawiązuje także do rozwiązań krajobrazowych przez zachowany sta-
rodrzew, luźno uzupełniony rodzimymi gatunkami (m.in. grabem pospolitym, Carpinus 
betulus,  sosną pospolitą, Pinus  sylvestris,  dąbem  szypułkowym, Quercus  robur, mo-
drzewiem europejskim, Larix decidua, klonem pospolitym, Acer platanoides). Na pół-
nocnym stoku doliny otaczającej część projektowanego terenu wprowadzono fali-
ste pasma nasadzeń konwalii majowej (Convallaria majalis)  i barwinka pospolitego 
(Vinca minor ’Sebastian’ i ’Variegata’).

Zieleń urządzona i naturalna lasów otaczających założenie stanowi piękne tło dla 
ekspozycji  zabytkowych budynków. Wprowadzono  również nową formę altany dla 
orkiestry, bowiem istniejąca muszla koncertowa, zbyt mała i w nienajlepszym guście, 
nie spełniała dobrze swojej funkcji; w okresie letnim na sąsiednim terenie rozstawiana 
jest dodatkowa  scena. Wykorzystując walory otoczenia, wprowadzono nową ażu-
rową konstrukcję zadaszenia ze stali, wspartą na żeliwnych historyzujących słupach. 
Obiekt zlokalizowany jest na niewielkim skalistym wzniesieniu (podobnie jak altana wi-
doczna na historycznych fotografiach). Jego kubatura stanowi akcent i dobrze wpi-
suje się w przestrzeń uzdrowiska, podkreślając kameralny charakter wnętrza.

17  W  Miejscowym  planie  zagospodarowani  przestrzennego  (MPZP)  miasta  Iwonicz  Zdrój,  w  opracowaniu 
Studium wartości kulturowych z uwzględnieniem problematyki konserwatorskiej miasta Iwonicz Zdrój z 2006 
r., dla tego rodzaju kompozycji geometrycznej użyto nazwy park francuski.
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4. PODSUMOWANIE

W przeszłości z obiektów o podobnych funkcjach korzystały najzamożniejsze gru-
py  społeczne. Współcześnie miejscowości uzdrowiskowe  stały  się ogólnodostępne. 
Wraz z ciągłym napływem kuracjuszy wzrasta zainteresowanie nie tylko funkcją lecz-
niczą, ale  także  lokalnym  środowiskiem  kulturalnym. W  trakcie  spędzania wolnego 
czasu przestrzeń społeczna odgrywa bardzo ważną rolę. Pojawiły się nowe  lokalne 
atrakcje, m.in. grota solna czy park linowy, utworzony na zboczu doliny u stóp sana-
torium Excelsior, co pokazuje ciągłą chęć rozszerzania oferty leczniczej i turystycznej.

W  ten  nurt  wpisuje  się  też  kompleksowy  projekt  rekompozycji  centrum  miasta 
Iwonicza Zdroju, który zakłada podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Starano się 
nawiązać do specyficznej atmosfery  sprzed  lat oraz do pierwotnego układu parku 
zdrojowego. Dbałość o  kondycję drzewostanu oraz odpowiednia  kontrola pozwoli 
zachować bezcenne wartości oraz fenomen zdrojowego krajobrazu. Obecne uzdro-
wisko  Iwonicz Zdrój posiada niezbędne do  funkcjonowania minimum urządzeń, ale 
stan utrzymania  i  zachowania parku zdrojowego wymaga  jednak nowej aranżacji, 
nawiązującej do historii, tak aby całokształt walorów naturalno-kulturowych tworzył 
odpowiedni charakter niezbędny do realizowania potrzeb współczesnych kuracjuszy.
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