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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 kura-
cja. Leczenie i rozrywka nie tylko sobie nie przeszkadzały, ale wzajemnie się dopełniały: 
jedno ożywiało ciało, drugie ducha… Tak więc pijalnia nie była jedynie miejscem wyda-
wania 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 ser-
watek 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, umiejscowio-

nej w okolicy dzisiejszego sanatorium Patria, w bagnie torfo-

wym w  czasie upalnych dni pobierano kąpiele borowinowe. 

Zabiegi te trwały przeważnie kilka godzin. Przeprowadzano je 

przy dźwiękach muzyki w euforii prowokowanej alkoholem.

Krynica się bawi

W latach międzywojennych popularne były dansingi na świeżym powietrzu. Restauracja-kawiarnia „Zacisze”
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W czytelni Domu Zdrojowego kuracjusze 
oddawali się lekturze prasy, 1934 r. 

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 Krynic-
ką, by obejrzeć groty, słynny Diabelski Kamień i widok na Tatry. Wybierano się rów-
nież do pobliskich uzdrowisk – Żegiestowa, Drużbaków i Szczawnicy, odwiedzano ru-
iny 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, pre-
numerującą 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 udzia-
łem 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 chó-
rów oraz popularne loterie.

Dochód z loterii, bali i koncertów często przeznaczony był na zbożne cele patriotycz-
ne, religijne i społeczne. W 1873 roku zebrano pokaźną kwotę dla ubogich, których ro-
dziny dotknęła cholera. Dwa lata później bawiono się na rzecz szpitala zdrojowego. Ko-
lejne bale i  zbiórki pozwoliły w  1906 roku rozpocząć prace nad kompleksem kopca 
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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 któ-
rych 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 podwie-

czorki następują jedne po drugich. Panny zaś i panie, byle potańcować mogły, na-

wet w czasie najsroższej wojny, wiele gotowe przebaczyć niedostatecznemu oświet-

leniu sali, niezbyt równej podłodze, a nawet niekoniecznie dobranej muzyce.

W czasach pobytu Kraszewskiego w Krynicy najbardziej rozryw-
kowym miejscem była willa Pod Barankiem z salą bilardową i ob-
szerną salą balową. Zabawy tam przeciągały się 
do późna w  nocy, nierzadko zdarzało się, że 

panowie zostawali do rana, racząc się – jak wspominał zasłu-
żony dla rozwoju uzdrowiska Bronisław Babel – „cennemi darami 
bożemi, z sąsiednich a pobliskich Węgier!”.

Sala balowa domu Pod Barankiem doskonale radziła sobie z ty-
pową na podobnych imprezach duchotą za pomocą wentylacji 
w  postaci dużych otworów w  suficie, dla pewności zabezpieczo-
nych siatką. Dostarczały one też rozrywki służbie, ochoczo pod-
glądającej przez sufit, jak się państwo bawi. Pewnego wieczora 
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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 sufi-
tu. Tańczący spojrzeli do góry i ujrzeli „parę nóżek, ubranych tylko… w buciki i poń-
czoszki – wiszących u sufitu w otworze wentylacyjnym!”. Okazało się, że jedna z dziew-
cząt 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 festy-
ny, pełne baloników, serpentyn i konfetti – ciepło wspominała je córka doktora Maksy-
miliana 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 – ano-
nimowo 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 zwy-
cięzców. Wśród nich nie brakowało i… żywego inwentarza, o  czym z  rozbawieniem 

W czasie popołudniowych koncertów deptak przy Domu Zdrojowym wypełniał się kuracjuszami, 
lata międzywojenne
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Bal Towarzystwa Wesołej Zabawy w krynickim hotelu Lwigród, 1930 r.

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 towarzy-
stwa zwierzęcia. Feralny król loterii w takich ofertach nie przebie-
rał, a rzutki nabywca zdobywał żywe prosię za bezcen. I tak wszy-
scy byli zadowoleni…

Wycieczki, spacery, kąpiele, sport, czytelnie, teatr, koncer-
ty, reuniony, bale, dansingi, niewinne flirty i ogniste romanse, 
herbatki w towarzystwie głośnych nazwisk, zabiegi z alkoho-
lem w tle, festyny i loterie były świadectwem tego, że Krynica 
potrafi się bawić, a jej bywalcy czerpać z życia. Trudno powie-
dzieć, na ile wpływało to na skuteczność kuracji, choć zba-
wienny wpływ relaksu na zdrowie trudno przecenić. A  przy 
okazji zabaw udawało się uzyskać wsparcie i fundusze dla wielu 
cennych inicjatyw. Lub choćby wygrać prosię… 

gratkę dla miejscowych. Nierzadko orszak zwycięzcy nie zdążył opuścić 
deptaku, gdy pojawiał się ktoś, kto gotów był wybawić go od towarzy-
stwa zwierzęcia. Feralny król loterii w takich ofertach nie przebie-
rał, a rzutki nabywca zdobywał żywe prosię za bezcen. I tak wszy-
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