Sekrety Krynicy.indd 3

25.07.2019 11:45

Redakcja:

Aneta Wieczorek
Korekta:

Monika Ulatowska
Projekt okładki:

Wojciech Miatkowski
Opracowanie graficzne, skład:

Master, Łódź

Opieka redakcyjna serii:

Teresa Łozowska, Justyna Żurawicz
Koncepcja graficzna składu serii:

Alicja Pukaczewska
Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów
naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać
i rozbudzać miłość mieszkańców do swych małych ojczyzn.
Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek regionalnych
i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów mających
pomysły na książki związane z miastami, regionami oraz tematami
komunikacyjno-transportowymi.
Prosimy także o kontakt osoby posiadające zarówno zdjęcia, jak i różnego
rodzaju pamiątki nawiązujące do interesujących nas tematów.

© Copyright by Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2019
Drogi Czytelniku,
książka, którą trzymasz w dłoni, jest efektem pracy m.in. autora, zespołu
redakcyjnego, grafików i wydawcy. Prosimy, abyś uszanował ich pracę.
Nie kopiuj większych fragmentów, nie publikuj ich w internecie.
Cytując fragmenty, nie zmieniaj ich treści i podawaj źródło ich pochodzenia.
Dziękujemy.

ISBN 978-83-7729-482-6
KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
tel./faks: 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 34 98 02
infolinia: 604 600 800 (codziennie 8–22, także SMS), gg 414 79 54
www.km.com.pl; e-mail: biuro@km.com.pl
Łódź 2019. Wydanie 1

Sekrety Krynicy.indd 4

25.07.2019 11:45

Spis treści

Spis treści

Spis treści
Spis treści

Krynica się bawi

7

Negliż zza parkanu

84
88

Kosmiczna zupa z piekła rodem

12

Dostojnie i rodzinnie

Krzenycze Górskie-Zdrój

16

Teatr Modrzewiowy, czyli aktorzy,

Koleją do wód

20

lekarze i strażacy

94

Aptekarze z dziada pradziada

24

Pasieka Kamianna

98

Pomnikowa aktorka

28

Wielki znajomy Krynicy

102

Krynica żydowska

32

Granica sprytu

107

Rosyjska misja doktora Ebersa

36

Na nartach, łyżwach i sankach

111

Nawiedzona chyża

41

Z Łemkami przez granicę

117

Gościnność po żegiestowsku

44

Znikający aktor

122

Sekrety Patrii

48

Róże Seiferta, Znamirowskiego i Vogla

126

Matka Boska Zdrojowa

53

U źródła, czyli krynice Krynicy

129

Kariera rotmistrza Czackiego

57

Za kulisami festiwalu

134

Krynica jak z filmu

61

Krynica prawdziwie górska

140

Kołyska królowej

65

Światłem w towarzysza Wiesława

144

Łemkowska republika

69

Bibliografia

148

Tajemnice Nikifora

74

Źródła zdjęć

150

Muzyka u wód

80

Sekrety Krynicy.indd 5

25.07.2019 11:45

Pocztówki z Krynicy,
1912 r.

Kąpiele borowinowe, pocztówka, 1926 r.

Sekrety Krynicy.indd 6

25.07.2019 11:46

W latach międzywojennych popularne były dansingi na świeżym powietrzu. Restauracja-kawiarnia „Zacisze”

Krynica się bawi

K

ażde renomowane uzdrowisko słynie nie tylko ze zbawiennego klimatu czy
leczniczych wód, ale też dansingów i innych rozrywek towarzyskich. Nie na
darmo na hasło „wywczasy u wód” uśmiech pojawia się na niejednej twarzy

i niejedno oko znacząco się mruży…
Nie inaczej było z Krynicą z przełomu XIX i XX wieku. Dobra zabawa była wszak
równie istotną potrzebą jak relaksujące spacery, krajoznawcze wycieczki i właściwa kuracja. Leczenie i rozrywka nie tylko sobie nie przeszkadzały, ale wzajemnie się dopełniały:
jedno ożywiało ciało, drugie ducha… Tak więc pijalnia nie była jedynie miejscem wydawania leczniczej wody, ale spacerowym salonem, gdzie w rytm niespiesznych kroków
zawiązywały się znajomości, pogłębiały relacje, inicjowały niewinne z początku flirty.
Świadectwem kuracyjno-rozrywkowego sprzężenia był charakterystyczny właśnie dla
Krynicy przełomu XIX i XX wieku obyczaj pijania wód ze zdrojów oraz leczniczych serwatek zmieszanych z… winem. Pisarz, uczony i gawędziarz Kazimierz Chłędowski dał
w swoich pamiętnikach sielankowy opis ówczesnych zabiegów borowinowych:
Na wolnym powietrzu, w jarze potoku Palenica, umiejscowionej w okolicy dzisiejszego sanatorium Patria, w bagnie torfowym w czasie upalnych dni pobierano kąpiele borowinowe.
Zabiegi te trwały przeważnie kilka godzin. Przeprowadzano je
przy dźwiękach muzyki w euforii prowokowanej alkoholem.
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Popularną formą rekreacji były wycieczki po okolicy, nierzadko w towarzystwie
miejscowych gawędziarzy i grajków. Gdy już kuracjuszom znudziły się wędrówki po
stokach Góry Parkowej (zwanej też Źródlaną), chętnie chodzili na Jaworzynę Krynicką, by obejrzeć groty, słynny Diabelski Kamień i widok na Tatry. Wybierano się również do pobliskich uzdrowisk – Żegiestowa, Drużbaków i Szczawnicy, odwiedzano ruiny zamków w Muszynie i Starej Lubowli, pielgrzymowano do okopów konfederatów
barskich na obrzeżach Muszynki. Krynica zapewniała swoim gościom zakład kąpieli
rzecznych, zakład gimnastyczny, korty tenisowe, wypożyczalnię książek i czytelnię, prenumerującą kilkanaście tytułów prasowych. W każdym sezonie na krynickiej scenie
teatralnej gościł teatr z Krakowa, a we wzniesionym na ten cel pawilonie przygrywała
orkiestra zdrojowa. Dom Zdrojowy organizował herbatki towarzyskie, często z udziałem znanych osób goszczących akurat „u wód” oraz niezapomniane bale, wieczorki
taneczne i autorskie, a naśladowały go w tej roli co znaczniejsze pensjonaty. W Klubie
Towarzyskim i kawiarni Domu Zdrojowego odbywały się bezalkoholowe podobno
dansingi i reuniony. Tej rozrywkowej atmosfery dopełniały występy śpiewaków i chórów oraz popularne loterie.
Dochód z loterii, bali i koncertów często przeznaczony był na zbożne cele patriotyczne, religijne i społeczne. W 1873 roku zebrano pokaźną kwotę dla ubogich, których rodziny dotknęła cholera. Dwa lata później bawiono się na rzecz szpitala zdrojowego. Kolejne bale i zbiórki pozwoliły w 1906 roku rozpocząć prace nad kompleksem kopca

W czytelni Domu Zdrojowego kuracjusze
oddawali się lekturze prasy, 1934 r.
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Kuracjusze mogli spędzać swój wolny czas na kortach tenisowych, 1941 r.

Kazimierza Pułaskiego z parkiem oraz amfiteatrem i lokalami gastronomicznymi, w których można było bawić się dalej… Tak Józef Ignacy Kraszewski w Wielkim nieznajomym
opisywał krynickie rozrywki:
U wód w ogólności, czy kto chce się bawić, czy nie, przyjętą jest rzeczą, że baliki
i tańce być muszą i że pewna część młodzieży chwyta ster ich, wiedząc, że się tym
pannom przypodoba – i wieczory, pikniki, tańcujące wieczerze, skaczące podwieczorki następują jedne po drugich. Panny zaś i panie, byle potańcować mogły, nawet w czasie najsroższej wojny, wiele gotowe przebaczyć niedostatecznemu oświetleniu sali, niezbyt równej podłodze, a nawet niekoniecznie dobranej muzyce.

W czasach pobytu Kraszewskiego w Krynicy najbardziej rozrywkowym miejscem była willa Pod Barankiem z salą bilardową i obszerną salą balową. Zabawy tam przeciągały się
do późna w nocy, nierzadko zdarzało się, że
panowie zostawali do rana, racząc się – jak wspominał zasłużony dla rozwoju uzdrowiska Bronisław Babel – „cennemi darami
bożemi, z sąsiednich a pobliskich Węgier!”.
Sala balowa domu Pod Barankiem doskonale radziła sobie z typową na podobnych imprezach duchotą za pomocą wentylacji
w postaci dużych otworów w suficie, dla pewności zabezpieczonych siatką. Dostarczały one też rozrywki służbie, ochoczo podglądającej przez sufit, jak się państwo bawi. Pewnego wieczora
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W czasie popołudniowych koncertów deptak przy Domu Zdrojowym wypełniał się kuracjuszami,
lata międzywojenne

role się odwróciły i to służba dostarczyła balowiczom rozrywki. Babel wspominał, że:
„gdy ożywiony mazur grzmiał w sali aż się szyby trzęsły”, rozległ się nagle krzyk z sufitu. Tańczący spojrzeli do góry i ujrzeli „parę nóżek, ubranych tylko… w buciki i pończoszki – wiszących u sufitu w otworze wentylacyjnym!”. Okazało się, że jedna z dziewcząt łaziebnych wypadła na siatkę ochraniającą wentylację, ta zaś pod jej ciężarem
przerwała się. Podrapaną drutami dziewczynę wyciągnięto i bal kontynuowano aż do
rana. O wypadku służki jednak długo jeszcze opowiadano i dowcipkowano.
W początkach XX wieku w pogodne niedziele często organizowano na deptaku festyny, pełne baloników, serpentyn i konfetti – ciepło wspominała je córka doktora Maksymiliana Cerchy, Eleonora Gajzlerowa, w Tamten Kraków, tamta Krynica. Chłopcy mieli
wówczas w zwyczaju obsypywać dziewczęta, które wpadły im w oko, konfetti. Problem
w tym, że zbierali je całymi garściami z ziemi. Miarą powodzenia nierzadko był więc…
piach sypiący się z włosów – powód dumy na zabawie i problemów po jej zakończeniu.
W czasie festynu uczucia można było też wyrazić bardziej poufnie i – co ważne – anonimowo za sprawą poczty polowej. Chłopcy i dziewczęta otrzymywali przyczepione do
sukien i marynarek numerki, stanowiące ich tymczasowy „adres”, pod który jednodniowy
listonosz przynosił wyznania tajemniczych wielbicieli i wielbicielek.
Nieodłącznym elementem festynu była tombola – loteria fantowa. Przed Domem
Zdrojowym ustawiano wtedy w czworobok pobliskie ławki, tworząc jedno przejście, przy
którym uiszczano opłatę i odbierano bilety wstępu do rozbawionego grona. Nagrody nie
były z góry znane uczestnikom. A bywały różne i nie wszystkie wzbudzały zachwyt zwycięzców. Wśród nich nie brakowało i… żywego inwentarza, o czym z rozbawieniem
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wspominała Cerchówna. Laureat loterii nierzadko powracał z niej z gęsią lub indykiem.
Bywało też, że ku uciesze obecnych zwycięski kuracjusz maszerował z zabawy, prowadząc
na postronku równie jak on zakłopotane prosię. Taka nagroda stanowiła za to niebywałą
gratkę dla miejscowych. Nierzadko orszak zwycięzcy nie zdążył opuścić
deptaku, gdy pojawiał się ktoś, kto gotów był wybawić go od towarzystwa zwierzęcia. Feralny król loterii w takich ofertach nie przebierał, a rzutki nabywca zdobywał żywe prosię za bezcen. I tak wszyscy byli zadowoleni…
Wycieczki, spacery, kąpiele, sport, czytelnie, teatr, koncerty, reuniony, bale, dansingi, niewinne flirty i ogniste romanse,
herbatki w towarzystwie głośnych nazwisk, zabiegi z alkoholem w tle, festyny i loterie były świadectwem tego, że Krynica
potrafi się bawić, a jej bywalcy czerpać z życia. Trudno powiedzieć, na ile wpływało to na skuteczność kuracji, choć zbawienny wpływ relaksu na zdrowie trudno przecenić. A przy
okazji zabaw udawało się uzyskać wsparcie i fundusze dla wielu
cennych inicjatyw. Lub choćby wygrać prosię…

Bal Towarzystwa Wesołej Zabawy w krynickim hotelu Lwigród, 1930 r.
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