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Tytułem wstępu

Tak wyglądał w 1974 roku Aleksander
Lambert Rojna, zwany „Lutkiem”, podczas
powitania Nowego Roku w „Cichym
Kąciku”
Jedna z kartek świątecznych zrobionych
przez „Lutka” specjalnie dla przyjaciół
w technice linorytu

Tytułem wstępu
„Przemijają wieki, umierają
pokolenia, a zostaje dusza
ludzi i czasów żyjąca w książce”.
... i dlatego chcę napisać kilka
słów o krynickiej restauracji „Cichy Kącik”
z tamtych lat – nie tak dawnych przecież, a już
odchodzących w przeszłość, gdyż to, co minęło, mało kto dziś pamięta.
Zresztą większość uczestników
tamtych wydarzeń i zabaw – bawi się już teraz
o piętro, lub kilka wyżej – nad chmurami.
I spogląda pewnie w dół na „Cichy”…
ale on w porównaniu do tamtych lat – nie jest
obecnie nawet ziarnkiem tego, czym był kiedyś.
Tamte czasy odeszły bezpowrotnie.
Aleksander Lambert Rojna

Z

e wspomnień „Lutka” Rojny, muzykującego w „Cichym Kąciku” od 1969 roku,
niemal nieprzerwanie, przez 15 lat. Naprawdę nazywał się Aleksander Lambert Rojna i był nie tylko bardzo zdolnym muzykiem, ale artystą plastykiem,
autorem drzeworytów i linorytów oraz poetą, opisujących wierszami rodzinne strony. Uczył muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy. Zmarł w 2005 roku,
mając 65 lat.
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Dziś „Lutek” jest częścią tych nastrojowych historii. Nie przewidział pewnie dalszego ciągu „Cichego Kącika” z takim tempem rozwoju. Gdybyż mógł zagrać dzisiaj
w odnowionym lokalu! Cieszyć się jego sławą! Miejmy nadzieję, że sekunduje mu
z obłoków i układa swoje kolejne wiersze.

To były czasy, gdy widać było, że jest karnawał. Co dzień
pełny lokal. Ludzie się bawili, szaleli i jeździli kuligami.
I zabawa do późna w noc, a nieraz prawie do godzin
porannych. Było nie do pomyślenia, aby ktoś przyjechał na
wczasy do Krynicy i nie był choć raz w „Cichym Kąciku”...
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Co się wydarzyło
w 1936 roku
YŁO W

Piękne wille w stylu szwajcarskim
powstały już w końcu XIX wieku
„Cichy Kącik” był początkowo
niepozornym drewnianym domkiem
na obrzeżach miasta

Początki
„Cichego Kącika”
Mamy rok 1936, pełny rozkwit uzdrowiska Krynica Zdrój, nazywanego
„perłą uzdrowisk polskich”. W tym roku pan Władysław Rechowicz wraz
synem Stanisławem postanawiają wybudować na Kopciowej – przy wjeździe do miasta – restaurację „Cichy Kącik”. Pierwszą właścicielką jest
żona Władysława, Maria, kolejną jej wnuczka Danuta. Przez lata prowadzili go kolejni dzierżawcy, z których ostatni, po przejęciu słynnej restauracji w 2007 roku, to Marzena i Dariusz Mikulscy, obecni właściciele.

W

iemy, że potem, po wojnie, przez lata „Cichym Kącikiem” zarządzał i był
jego dobrym duchem dzierżawca – Lucjan Smodrzewski. To on stworzył
tę niezwykłą atmosferę, której poddali się goście, personel i współpracownicy lokalu. Smodrzewski przybył do Krynicy z Warszawy tuż po drugiej wojnie
światowej, której koniec zastał go w obozie jenieckim. Był żołnierzem AK, odznaczonym orderem Virtuti Militari za bohaterstwo wykazane w powstaniu warszawskim
(walczył na Żoliborzu w zgrupowaniu „Żbik”, dwukrotnie przepłynął Wisłę, by zdobyć amunicję i zaopatrzenie dla oddziału). Na licznych fotografiach widzimy jego
sympatyczną twarz ozdobioną wąsikiem. Drobnej postury pan Lucjan uwieczniony
został w towarzystwie dam i dygnitarzy, z muzykami, kucharzami i żoną Anną, która
nieustraszenie pilnowała kuchennych porządków.

W 1931 roku zbudowano tor saneczkowy do zjazdów z Góry Parkowej

a od 1931 roku – Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie.
W tym czasie powstał stadion z krytymi trybunami, z kortami tenisowymi i kinem w lecie, boiskiem hokejowym
i ślizgawką w zimie. Zbudowano tor saneczkowy do zjazdów z Góry Parkowej.
W 1926 roku oddano do użytku Nowe Łazienki Mineralne, a wraz z nimi 8 nowych odwiertów wód mineralnych,
potem powstała oczyszczalnia ścieków i elektrownia,
a w 1937 roku kolejka na Górę Parkową. Mówi się w Krynicy o „epoce Nowotarskiego” – mądrego dyrektora Państwowego Zakładu Zdrojowego, który rządził nim od 1918
do 1950 roku.
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Skocznię narciarską zbudowano wcześniej, w sezonie zimowym 1927/28, w przeddzień Międzynarodowych Zawodów o Mistrzostwo Krynicy. Trzeba wspomnieć, że
już w 1924 roku odbywały się w Krynicy Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich,

Ę
CO SI

Ę
CO SI

YD

U

Jak wyglądała ówczesna Krynica? Piękne wille w stylu szwajcarskim powstały już
w końcu XIX wieku, od ćwierćwiecza działał też Teatr Zdrojowy, w którym występowali znamienici artyści. Przy deptaku dumnie wznosiły się chluby kurortu: Stary
Dom Zdrojowy, Pijalnia, Łazienki Mineralne i Borowinowe, dalej Domek Ogrodnika
i dom dla muzyków orkiestry, która przygrywała latem w muszli koncertowej.

YŁO W

Nowe Łazienki Mineralne powstały w 1926
roku przy ul. Piłsudskiego 2. Prezydent
RP Stanisław Wojciechowski był obecny
podczas wmurowywania kamienia
węgielnego

Co jeszcze wydarzyło się w roku 1936? Prezydent RP Ignacy
Mościcki, który gościł tu kilkakrotnie, został właśnie honorowym obywatelem miasta Krynicy! Rok wcześniej, 5 lutego 1935 roku, Rada Miasta nadała honorowe obywatelstwo
żonie Józefa Piłsudskiego, Aleksandrze Piłsudskiej, która
odebrała dyplom z rąk burmistrza Michała Zakrzewskiego. Pani Marszałkowa bywała tu często z córkami, Wandą
i Jagódką, które widywano na ślizgawce w towarzystwie
oficera adiutanta.
Turystyka rozwijała się na równi ze sportem. W 1929 roku
powstał pierwszy „Przewodnik turystyczny po Beskidzie Sądeckim i okolicznych górach słowackich” autorstwa Romana Nitribitta i Zygmunta Heptera. W 1935 przybył do Krynicy
ze Lwowa dr Julian Zawadowski, lekarz z wielkim sercem
i społecznik – późniejszy, tuż po wojnie, burmistrz miasta.
Jego zasługi dla miasta są nieocenione. Krynica zawsze miała szczęście do oddanych ludzi…
A już roku 1937 Kryniczanie nie zapomną! Jakże pociągające i sławne musiało być to miejsce na mapie Europy, skoro
wybrała je na podróż poślubną następczyni tronu Holandii, księżna Juliana z małżonkiem, księciem Bernhardem!
Krynica Zdrój przez kilka tygodni przyciągała uwagę całego
Prezydent RP Ignacy Mościcki, który gościł w Krynicy kilkakrotnie,
został w 1936 roku honorowym obywatelem tego miasta!
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litografia z albumu pt. „Widoki Szczawnicy
i Krynicy” wydanym w 1884 roku 15
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Chodnik kryty i zdrój główny w Krynicy,

ZYŁO

i Bernhard rozpoczęli od Polski podróżując
incognito jako hrabiostwo Sternberg.
Przedwojenna Krynica była ulubionym
miejscem wypoczynku elit politycznych
i artystycznych. Zatrzymali się
w luksusowym i bardzo nowoczesnym na
owe czasy hotelu „Patria”, który wybudował
Jan Kiepura. Gdy chcieli zmienić lokum
ze względu na wścibskich dziennikarzy,
Kiepura, choć nie znał pary książęcej,
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krajowych i cudzoziemców

Jan Kiepura (w środku) w towarzystwie
znamienitych śpiewaków operowych: Adama
Didura oraz jego córki Olgi Didur-Wiktorowej
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w folderach i przewodnikach dla gości
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osobiście przybył i zatrzymał ich w hotelu

Kuracjusze bawili się na całego. Zaproszenia na bale, koncerty, reuniony, festyny
nie schodziły z plakatów. Wykłady i odczyty, obchody okolicznościowe, kabarety
i wieczory humorystyczne, a szczególnie spektakle teatralne miały stałe miejsce
w życiu uzdrowiska. Każdy z gości miał swój ulubiony lokal, działały wtedy lokale
znane do dziś, jak restauracja „Zdrowie”, „Roma” przy Górze Parkowej, kawiarnia
„Michasiowa”, cukiernia „Murzynek” czy kawiarnia „Wisła”, gdzie przyrządzano
posiłki Piłsudskiemu i goszczono księżniczkę Julianę. Do „Cichego Kącika” trzeba
było wybrać się specjalnie, na spacer lub dorożką, a w zimie saniami. Bywanie tam
należało do obowiązków towarzyskich, zjeżdżano się na „fajfy”, dancingi i kuligi.

letniego i zimowego, była reklamowana

U

Krynickiej. Swoją podróż poślubną Juliana

Krynica, jako miejsce wypoczynku

ROK

Holandii wraz z małżonkiem na Jaworzynie

świata, pisano o niej w „Ilustrowanym Kurierze Warszawskim” i „Gońcu”, agencje telegraficzne relacjonowały każdy krok młodej pary, chociaż ta była incognito występując jako hrabiostwo Sternberg. Na tę okazję zjechał do Krynicy słynny
śpiewak Jan Kiepura, w którego ekskluzywnym hotelu „Patria”, otwartym w 1933
roku, zatrzymali się niezwykli goście. O Kiepurze pisano wówczas: „Nie mało było
i jest mistrzów tego kunsztu, ale stanowczo żaden z nich nie łączył w takim stopniu magii talentu z sugestią oddziaływania na tłumy” („Kino Tygodnik Ilustrowany” 1938 rok).
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Księżniczka Juliana, przyszła królowa
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Cofnijmy się
w czasie

Z
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Pijalnia „modrzewiowa” z krytym
deptakiem z 1869 roku, rozebrana 100 lat
później. Budynek mieścił Zdrój Główny
i gabinet kąpieli gazowych
Stare Łazienki Borowinowe (budynek
obecnie wciąż istnieje w Krynicy i znajduje

Cofnijmy się
w czasie

Pierwszych badań krynickich wód dokonał
prof. Baltazar Hacquet. W latach 1788-1795
odbywał podróż przyrodoznawczą

się u wejścia na Deptak od strony
ul. Kraszewskiego)
O mineralnych właściwościach wody
pisał już jezuita Gabriel Rzączyński
w dziele pt. „Historia naturalis curiosa
Regni Poloniae...” („Interesująca historia
przyrody w Królestwie Polskim”) wydanym

Zanim Krynica Zdrój stała się modnym kurortem, była, jak to zwykle
bywa, małą wsią w granicach Państwa Muszyńskiego. Już początki wsi,
założonej na „surowym korzeniu” i „dwóch łanach lasu sosnowego”,
zwiastowały uzdrowiskową przyszłość, bowiem nazwano ją Krzenycze, co oznaczało zdrój, źródło.

w Sandomierzu w 1721 roku

po Karpatach. Zachwycony obfitością
i składem chemicznym wody zasugerował
przeprowadzenie urządzeń umożliwiających
picie wody na miejscu oraz założenie fabryki
flaszek kamionkowych do wysyłki wody
Obecna pijalna „Słotwinka” w Parku Słotwińskim to dawny Pawilon

Litografia Johanna S L Halle’a z 1797 roku

Chiński, najstarszy budynek w Krynicy wzniesiony w 1808 roku wg projektu
Burggallera, stanowiący do roku 1863 nakrycie nad Zdrojem Głównym

DIABELSKIE SZTUCZKI
Wzmianka o tym, że nabył ją za zgodą biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego, Danko z Miastka (obecnego Tylicza), który te dwa łany ziemi sam wykarczował i oczyścił, pochodzi z dnia 8 stycznia 1547 roku. Posiadłości w kluczu muszyńskim to taki jakby „beskidzki Watykan”, będący do 1770 roku pod władzą biskupów
krakowskich. Legenda mówi, że diabły, zazdrosne o cudowny zdrój niosły tu wielki kamień, by zatkać lecznicze wody, ale pianie koguta sprawiło, że upuściły głaz
pod szczytem Jaworzyny. Nie ominęły tych terenów zawieruchy historii, związane
z potopem szwedzkim i konfederacją barską, która sprowadziła tu Kazimierza Pułaskiego – tę historię upamiętnia kopiec ku czci bohatera, zwieńczony wizerunkiem
orła. Koniec Państwa Muszyńskiego nastąpił wraz z przejściem całej Sądecczyzny
w granice Galicji.

ciszek Stix von Saunbergen, komisarz obwodowy z Nowego Sącza, zakupił za
niewielkie pieniądze ziemię z tryskającym tam źródłem (dzisiaj znanym jako
Zdrój Główny). Nastawiony na zysk, szybko postawił drewniany trzypokojowy
domek łaziebny, czyli „Mały Domek” oraz stajnię dla koni przywożących kuracjuszy. W początkach XIX wieku, po odkupieniu ziemi przez rząd, wykonano
ujęcia wód, zbudowano łazienki i domy dla kuracjuszy, założono park spacerowy, uregulowano potoki. Krynica wypiękniała dzięki nowym alejkom, drogom, altankom. Docenili to kuracjusze – z początkowych 70 osób w 1800 roku
ich liczba wzrosła do 681 w 1806 roku, chociaż brakowało godziwych warunków do spania i stołowania, a wyprawa wymagała przywiezienia własnego
sprzętu, służby, nawet łóżek i pościeli.

Fragment akwareli Juliusza Kossaka z 1883 z roku
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W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej Krynica wraz z Galicją weszła w skład Austrii.
Zaborcze panowanie Habsburgów przyniosło jednak pozytywne skutki. Badania
wody, o której właściwościach pisał już jezuita Gabriel Rzączyński w dokumentach z połowy XVIII wieku, przeprowadził w 1788 roku Baltazar Hacquet, profesor
uniwersytetu lwowskiego, który badał źródło mieszkając w szałasie z jedliny i narażając się miejscowym Łemkom na podejrzenia o konszachty z czartem. Jako że
moc zdrowotna wody została potwierdzona, w 1793 roku austriacki urzędnik Fran-
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W 1846 roku na terenach
zachodniej Galicji wybuchło
powstanie chłopskie. Miało ono
charakter antyszlachecki
i antypańszczyźniany.
Dochodziło do napadów na
dwory oraz pogromów ludności
ziemiańskiej, urzędników
dworskich i rządowych.
Powstanie to było jednym
z wielu czynników, które
spowodowały upadek
krynickiego uzdrowiska
„Rzeź galicyjska”, malarstwo
olejne na płótnie Jana
Nepomucena Lewickiego

MOC KOMISJI RZĄDOWEJ
O dalszy rozwój uzdrowiska i jego sławę w Europie zadbał dr Józef August Schultes, stojący na czele komisji rządowej przysłanej na odgórne polecenie z Wiednia w 1806 roku. Mimo trudnego dojazdu i braku warunków na miejscu komisja uznała Krynicę za miejscowość
klimatyczną i sporządziła raport, który stanowił pierwszy plan
zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska. Odwiedzający
Krynicę w 1811 r. gubernator Galicji hrabia de Goess przekazał
kolejne środki na rozwój miasta, za które zbudowano nowe
drogi, domy gościnne „Pod Zamkiem” i „Pod Barankiem”, stajnie pod „Zamkiem” oraz dom komisji zdrojowej. Pierwsi lekarze zdrojowi: dr Józef Nennel, dr Fryderyk Wilhelm Haarland
zasłużyli się dla Krynicy, potem tempo osłabło, a trzeci z lekarzy, Franciszek Striba, walczył w 1830 roku z epidemią cholery.
Gdy po roku 1832 zabrakło lekarza zakładowego, nastąpił czas
dewastacji i zaniedbania przez kolejnych dzierżawców. Wojny,
niepokoje społeczne i epidemie, a zwłaszcza powstanie chłopskie
w Galicji, dokończyły dzieła zniszczenia.

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW
Po latach kompletnego upadku uzdrowiska, który zakończył się oficjalnym odebraniem Krynicy statusu „miejscowości klimatycznej” odrodzenie nadeszło za sprawą doktora Józefa Dietla, reprezentującego powstałą wówczas monarchię Austro-Węgierską. Był przewodniczącym komisji z Wiednia, która w 1856 r. pojawiła się jak
anioł z nieba, by wskrzesić upadłe uzdrowisko. Z uchwalonych przez komisję dwunastu postulatów niektóre są nadal aktualne (np. wprowadzenie specjalnej opłaty
klimatycznej przeznaczonej na upiększanie miejscowości). Jako nowość wprowadzono kąpiele borowinowe, powstał piękny budynek dzisiejszych Starych Łazienek
(projektu inż. Feliksa Księżarskiego, twórcy gmachu Collegium Novum UJ). Liczba
57 pokoi i 28 łazienek z roku 1857 zwiększyła się do 669 pokoi i 74 łazienek w 1875
roku, co i tak nie wystarczało na potrzeby gości, z których wielu wynajmowało nadal
chłopskie domy. Magiczną liczbę tysiąca kuracjuszy przekroczono w 1862 roku.

Portret Józefa Dietla, ojca balneologii
polskiej, jednego z twórców uzdrowiska
Krynica Zdrój
Litografia wykonana przez
Josefa Kriehubera z 1844 roku

„Widok kąpieli w Krynicy w Cyrkule
Sandeckim” – litografia wykonana w oparciu
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i otworzył ją w willi „Krakus”. W 1937 roku
była ona jedną z najnowocześniejszych
aptek w Europie. Rodzina Nitribittów
zainwestowała w nią wszystkie posiadane

CZ

Kuracjusze w kolejce po wodę mineralną, 1935 rok
Łaźnia borowinowa
Laboratorium
Pacjent w trakcie kuracji zdrowotnej
Kuracjusze w czytelni Domu Zdrojowego, 1934 rok
Państwowy Zakład Zdrojowy, szyb pobierania wody mineralnej
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Tak więc powstawały dalsze wille, wśród nich do dziś podziwiana na krynickim
deptaku „Witoldówka”, otwarta w 1889 roku jako zakład dietetyczny. Na kuracjuszy
czekała pełna gama usług leczniczych – udostępniano stopniowo kąpiele wannowe, natryskowe, żelaziste, borowinowe, balsamiczne i gazowe, stosowano inhalacje
oraz kuracje klimatyczne, pneumatyczne, a także leczenie elektrycznością. Nowością była łaźnia słowiańska i zakład kąpieli rzecznych, a już w żadnym innym kurorcie nie stosowano takich regionalnych metod, jak leczenie żętycą (z dodatkiem
wody zdrojowej, wina lub miodu). W słynnej aptece Hugona Nitribitta w willi „Krakus” sprzedawano niemniej słynne „kołaczyki z wody mineralnej pod powagą Komisyji Balneologicznej Krakowskiej wyrabiane”, czyli „Pastilles de Krynica”, pastylki
ze składnikami mineralnymi. Specjalnością jej był też olejek balsamiczny z igliwia,
a produkty te prezentował Nitribitt na wystawach w kraju i za granicą.
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środki finansowe

ŻĘTYCA Z WINEM?
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koncesję na prowadzenie apteki w Krynicy
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W 1860 roku Hugon Nitribitt otrzymał
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urzędników lwowskich
Często były organizowane wystawy

CZ

W okresie międzywojennym Krynica była oczkiem w głowie władz ze stolicy. W roku
1923 sam ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski położył
kamień węgielny pod Nowe Łazienki Mineralne, ukończone w ciągu 5 lat. Bywał tu
kilkakrotnie prezydent Ignacy Mościcki, dla którego zbudowano „Prezydentówkę”,
Felicjan Sławoj Składkowski, Wincenty Witos. W roku 1928 były w mieście 164 pensjonaty, hotele i prywatne wille, wśród nich hotel „Patria”, należący do legendarnego śpiewaka Jana Kiepury, Nowy Dom Zdrojowy, oferujący ponad 150 miejsc. Dumą
miasta było okazałe sanatorium „Lwigród”, zbudowane ze składek urzędników
lwowskich oraz dzieło znakomitego architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza nowoczesny Oficerski Dom Wypoczynkowy. W kolejnych latach Krynica pełna była gości, którzy nie ustawali w poszukiwaniu nowych pomysłów na rozrywki i rekreację.
W takich warunkach zrodził się pomysł na „Cichy Kącik”.

przelewały się tłumy
W 1938 roku w Krynicy stanął prawdziwie
nowoczesny Oficerski Dom Wypoczynkowy
projektu znakomitego architekta prof.
Adolfa Szyszko-Bohusza, nawiązujący
stylem do kreacji architektonicznych
Gropiusa i Le Corbusiera
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Gdy w roku 1876 cesarz Franciszek Józef zarządził budowę Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, która zrewolucjonizowała komunikację w regionie, doprowadzono trasę kolejową aż do Muszyny. Kuracjusze odtąd ze stacji przejeżdżali powozami zaledwie
10 km do uzdrowiska nad Kryniczanką. Zbudowano wkrótce bitą drogę, a w roku
1900 miasto doczekało się wodociągu, niedługo potem częściowej elektryfikacji
i międzymiastowej centrali telefonicznej. Następnym krokiem było otwarcie połączenia kolejowego na trasie Krynica – Muszyna w 1911 roku, wskutek czego liczba
kuracjuszy wzrosła o 1628 osób w skali sezonu. Wielki sukces międzynarodowy, gdy
w 1881 r. na wystawie balneologicznej we Frankfurcie nad Menem zakład krynicki
otrzymał srebrny medal, oznaczał sławę uzdrowiska za granicą. Taki sam medal trafił do Krynicy na wystawie przyrodoleczniczej w Krakowie, a wkrótce trzeci, złoty, na
wystawie krajowej we Lwowie.

Codziennie przez krynicki deptak
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promujące Krynicę Zdrój i jej okolice

RZECZPOSPOLITA W KURORCIE
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„Lwigród”, zbudowane ze składek

DROGA ŻELAZNA
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Dumą miasta było okazałe sanatorium
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Krynica
zdrojem kultury
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Krynica
zdrojem kultury
Od początków uzdrowiska rzesze kuracjuszy, spędzające
w Krynicy Zdroju długie tygodnie, potrzebowały kulturalnej rozrywki. Po dniach spędzanych na kuracjach pitnych,
spacerach, wizytach u lekarzy i plotkowaniu na deptaku
przychodziła pora na życie towarzyskie. Jak bawiono się
z końcem XIX wieku?

W zimie jeżdżono na nartach, w lecie
na rowerze, chętnie grano w krykieta
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W 1882 roku zbudowano według projektu
Tadeusza Stryjeńskiego teatr, który
spłonął w 1943 roku. Grała tu słynna
Helena Modrzejewska
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Prawdziwy teatr dla 420 widzów (w tym 225 miejsc siedzących, parter stojący i galeria), modrzewiowy okazały budynek według projektu Tadeusza Stryjeńskiego, stanął w 1882 roku kosztem 30 000 koron. Podłoga amfiteatru była ruchoma i dała się
podnieść do wysokości sceny, tworząc jedną salę na potrzeby zabaw. W budynku
było 20 pokoi mieszkalnych dla personelu teatralnego. Grała tu słynna Helena Modrzejewska z zespołem, teatr lwowski, warszawski, krakowski, lubelski, słowem, sami
znamienici artyści z różnych scen. Do połowy XX wieku modrzewiowy budynek, choć
modernizowany, jednak mocno przestarzały, dzielnie służył widzom, pobłażliwym
dla jego mankamentów. Jego modrzewiowa konstrukcja spłonęła w 1943 roku. Gdy
w 1889 roku zbudowano do dziś królujący przy krynickim deptaku Dom Zdrojowy,
zwany „Dworcem Zdrojowym”, „Kasynem” lub z niemiecka „Kurhauzem”, przejął on
funkcję spotkań kulturalnych i towarzyskich. Dzieło architektów Niedzielskiego i Zawiejskiego kosztowało 200 000 złotych reńskich, a dla jego budowy wyburzono dom
„Pod Barankami” i kilka sąsiednich willi. Przeniesiono tutaj z Łazienek bibliotekę
i czytelnię, piękna sala balowa służyła różnym wydarzeniom, działał Klub Towarzyski, kawiarnia i restauracja. Na obchody stulecia Krynicy w 1893 roku nowy gmach
był jak znalazł! Co to był za jubileusz! Uroczystości odbywały się też w teatrze i na
deptaku, a iluminacje z kolorowych lampionów konkurowały z ogniskami sobótek
rozpalanymi na otaczających miasto szczytach górskich.
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i próbowano sił w tenisie

Chętnie grano w krykieta i w kręgle, próbowano sił w tenisie. Pierwsze triumfy święcił wówczas
sport kolarski, odbywały się więc wyścigi rowerowe na trasie z Krynicy do Muszyny. Wieczorami
gromadzono się w większych salach domów gościnnych, by grać w wista, combra lub preferansa,
a czasami w bilard. Dla mniej wybrednych kuracjuszy organizowano pokazy sztucznych ogni i pokazy
przeróżnych „profesorów czarnej magii”, linoskoczków i atletów oraz loty balonowe. Z czasem przyszła
pora na bardziej zorganizowane wydarzenia: żywe obrazy, spektakle, koncerty i bale. Początkowo za miejsce tych wydarzeń służyła sala restauracyjna pensjonatu „Pod Barankiem”, niestety, niska i niewygodna,
a ciasnota sceny powodowała anegdotyczne wręcz
utrudnienia dla aktorów. Wprawdzie ok. 1870 roku
zbudowano prowizoryczny teatr, zwany „Szopą”,
lecz budynek po kilku latach zawalił się pod naporem śniegu.

MODRZEWIOWE CUDO I „KURHAUZ”
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spotkań kulturalnych i towarzyskich

ŻYCIE TOWARZYSKIE
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deptaku Dom Zdrojowy. Przejął on funkcję
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W 1889 roku zbudowano przy krynickim
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W 1875 roku Adam Wroński zorganizował
orkiestrę zdrojową w Krynicy. Stała się
ona jedną z głównych atrakcji kolejnych
sezonów w tym uzdrowisku

POD SREBRNĄ BATUTĄ
Naprzeciwko Dworca Zdrojowego, najpierw w „namiocie” lub „kiosku” muzycznym,
a potem w muszli koncertowej, przygrywała codziennie orkiestra zdrojowa pod
srebrną batutą Adama Wrońskiego, nazywanego „polskim Straussem”. Działo się
tak od 1875 roku i kuracjusze przywykli, że rano o godzinie 8.00 witała ich melodia
modlitwy: „Kiedy ranne wstają zorze…” rozpoczynająca dwugodzinny koncert, a po
południu między 16.00 i 18.00 grano walce, mazury i polki, przeplatane galopadami i utworami lirycznymi. Obok orkiestry występowały w muszli koncertowej chóry z Krakowa i Lwowa oraz artyści operowi ze scen Europy.
Po Adamie, który zmarł w 1915 roku, przejął
orkiestrę Antoni Wroński. Po I wojnie dyrygował nią krótko Czech Jan Steyer, potem
Mieczysław Kochanowski i Józef Konowalski
a do wybuchu II wojny światowej dyrygentem był Feliks Kochański, obchodzący w 1938
roku 15-lecie pracy artystycznej. Po wyzwoleniu na długie lata batutę przejął Jan Garley.
Dziś Krynicka Orkiestra Zdrojowa to jedyna
polska orkiestra z tak długim (niemal półtorawiecznym!) stażem. Dyrygentem od 2007 roku
jest Mieczysław Smyda, zespół liczy obecnie
11 koncertowych muzyków.

W dawnych czasach w „namiocie” lub „kiosku” muzycznym, a potem
w muszli koncertowej, przygrywała codziennie orkiestra zdrojowa
pod srebrną batutą Adama Wrońskiego, której tradycje do dziś
kontynuuje Krynicka Orkiestra Zdrojowa

Pamiątkowa tablica z dziesięciolecia chóru „Echo” z 1956 roku jest do
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dziś przechowywana w „Cichym Kąciku”
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Józef Ignacy Kraszewski dorobił się swojego
stałego miejsca w Krynicy, zwanego
„Zakątkiem Kraszewskiego”, z popiersiem
pisarza zaprojektowanym przez Franciszka
Wyspiańskiego, ojca Stanisława
Co prawda Adam Mickiewicz nigdy nie był
w Krynicy, ale ma tu swój pomnik.
Pomysł jego ufundowania powstał w czasie
przyjęcia wydanego w sierpniu 1883 roku
na cześć przebywającego wówczas
w Krynicy ostatniego z żyjących przyjaciół
Mickiewicza – Edwarda Odyńca.
Projektantem pomnika był krakowski
rzeźbiarz – Antoni Popiel. Odsłonięcie
nastąpiło 12 sierpnia 1906 roku

INSPIRACJE

OJEM

UR
KU

CA

NI

NI

ZDR

LT

34

K RY

K RY

CA

Y

Boya-Żeleńskiego autorstwa Witkacego

35
ZDR

Y

Jadwiga Smosarska; Portret Tadeusza

UR

autorstwa Leona Wyczółkowskiego;

Krynica jest miejscem akcji powieści Michała Bałuckiego, legend Władysława Bełzy
oraz tematem ogromnej liczby felietonów zamieszczanych w prasie. Wielcy artyści
zostawiali ślad bytności w Krynicy: Wojciech Gerson zaprojektował Ławeczkę Kraszewskiego, a Artur Grottger figurę Matki Boskiej Opiekunki Zdrojów. Pod opieką
rządu polskiego, w latach 20. i 30. bawiła tu śmietanka literacka kraju: Julian Tuwim,
Konstanty Ildefons Gałczyński, Władysław Reymont, Kornel Makuszyński, Tadeusz
Boy-Żeleński. Zjeżdżali się malarze, karykaturzyści, wielcy śpiewacy i gwiazdy sceny,
wśród nich Jadwiga Smosarska i Ludwik Sempoliński. W Krynicy działał teatr amatorski oraz chór „Echo”, prowadzony przez Romana Nitribitta oraz łemkowski zespól
regionalno-estradowy.

LT

Portret Władysława Reymonta

Niezwykłe miejsce było natchnieniem dla twórców, a bogate życie towarzyskie dostarczało tematów literatom. Przebywający tu w 1866 roku w domu „Pod Trzema
Różami” Józef Ignacy Kraszewski napisał dramat „Równy wojewodzie” w ekspresowym tempie pięciu dni, do czego przyczyniły się ulewne deszcze i wyludnienie
kurortu z powodu wojny austriacko-pruskiej. Po wyjeździe pisarza jego wspomnienia i obserwacje zaowocowały powieścią „Wielki Nieznajomy”, dziejącą się u wód
krynickich, pełną humorystycznych obserwacji z życia kuracjuszy, ale też zachwytów nad okolicą. Przesiadując często w ulubionym zakątku poeta dorobił się swojego stałego miejsca w Krynicy, zwanego „Zakątkiem Kraszewskiego”, z popiersiem
pisarza zaprojektowanym przez Franciszka Wyspiańskiego, ojca Stanisława. Gdy
opuszczał Krynicę, goście kąpielowi odprowadzali go aż do umajonego na tę okazję
powozu pocztowego z końmi przybranymi w kwiaty. Wieszcz wyjechał stąd w Tatry,
gdzie dalej toczyły się losy bohaterów powieści „Wielki Nieznajomy”.
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JULIAN TUWIM

Z pamiętnika
kuracjusza

OJEM

UR
KU

(Za: „Krynica” jednodniówka 1927 rok)
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potocznie Witkacym

jak się okazało, pod pachą trzymałem pędzel do golenia, termometr zaś w szklance
gorącej wody. Cholekinazę rzuciłem, bo mówił mi Szmidt (wczoraj przyjechał), że to
nie wątroba. Jego szwagier miał to samo i też nie była wątroba. Więc co?
Poszedłem do tego samego doktora, co pierwszego dnia. Zaraz mnie poznał.
– No i jakże się pan czuje w Krynicy?
– Świetnie, panie doktorze.
– Więc pomogło to, co panu zaordynowałem?
– Tak jest, panie doktorze.
– Rzecz całkiem zrozumiała! Te pigułki uzdrowiły już setki osób chorych na nerki.
Nie wypadało mi sprostować tej małej niedokładności, że nie dawał mi żadnych
pigułek i nic za pierwszym razem nie wspomniał o nerkach, zapytałem więc tylko, co
teraz robić?
– Tylko gorące okłady na nerki.
– Kiedy mnie nie bolą, panie doktorze.
– Nie szkodzi, to będą boleć.
24 lipca
Nie wiem, gdzie są nerki i gdzie te kompresy przykładać.
W pensjonacie też różnie o tym mówią. Gospodyni twierdzi,
że z prawej strony, a sędzia z Tarnowa, że z lewej. Przykładam
pośrodku.
26 lipca
Nic nie pomogło! Nic w tych nerkach przeklętych nie czuję!
Co robić? Co mi jest? Zacząłem się leczyć własną metodą. Piję
Zubera z koniakiem. Łyżka Zubera na szklankę koniaku. Przykładam fotografię płuc na wątrobę. Gotuję cholekinazę i maczam
w niej nos (katar złapałem w hydropatii). Kąpię się z termometrem kąpielowym pod pachą trzy razy dziennie. Potem przez pół godziny chodzę
w wannie. Od śniadania do obiadu przestrzegam ścisłej diety, a od obiadu do kolacji
– żrę jak zwierzę. Zamiast mydła do golenia używam borowiny.
27 lipca
Słyszę przez ścianę, że telegrafowali po rodzinę i psychiatrę.
37
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Stanisława Ignacego Witkiewicza zwanego
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w 1929 roku w konwencji pastelowej przez
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Portret poety, Juliana Tuwima, wykonany

15 lipca
Dziś przyjechałem i zaraz poszedłem do doktora, którego mi poleciła właścicielka pensjonatu.
– Proszę pana, niech pan do żadnego innego nie chodzi, tylko do
niego. Mego męża nieboszczyka przez 20 lat leczył na to samo, co panu
dolega. Świetny doktór.
Poszedłem więc. Lekarz stwierdził , że mam za dużo kwasów w żołądku. Zalecił mi Zubera z Kryniczanką, kąpiele kwasowo-węglowe, okłady borowinowe, zastrzyki, hydropatię, ścisłą dietę, ani kropli alkoholu, nie
więcej jak 10 papierosów dziennie, mało chodzić.
16 lipca
Rano włożyłem ciemne ubranie, bo deszcz padał. Poszedłem na Zubera. Pokazało się słońce. Wróciłem do domu i przebrałem się w szary garnitur. O 10 udałem
się na hydropatię. Oczywiście trzeba było się rozebrać i znowu ubrać. O 12 miałem
kąpiel. Znów się rozebrałem i ubrałem. Po obiedzie przyniesiono mi okład borowinowy. Znowu się rozebrałem i ubrałem. O 5 – zastrzyk. Tam się także troszkę rozebrałem, bo iniekcję robiono mi w takie miejsce, że przez ubranie byłoby trudno. Gdy
wracałem, lunął deszcz. Szary garnitur przemókł mi do nitki. Wróciłem do pensjonatu i przebrałem się. Po kolacji rozebrałem się i poszedłem spać.
17 lipca
Spotkałem Czesia. Ma jakiegoś niebywałego lekarza: młody ale geniusz. Radzi, żebym koniecznie poszedł. Poszedłem. Młody geniusz stwierdził, że mam za mało kwasów w żołądku. Kazał mi dużo chodzić, nie kąpać się. Zuber – broń Boże! Dużo jeść.
– A koniaczek, panie doktorze?
– Wie pan… jeżeli nie za dużo, to dobry francuski koniak nie może zaszkodzić.
Wyszedłem od tego miłego człowieka z lekkim sercem.
Ale drożyzna w tej Krynicy! Wstyd mi powiedzieć, ile policzyli za półtorej butelki
Boulestina!
18 lipca
Żle się czuję. Chicago we łbie. Mam wrażenie, że mi głowę rozsadzi. Żołądek
– rozpacz. Dużo chodzę. Tak jak doktor kazał. Ale ciągle w jedno i to samo miejsce.
Pewno mi ten mały porter zaszkodził po koniaku. Zawezwałem lekarza. Starszy człowiek, w tej samej willi mieszka. Badał mnie bardzo długo. Wreszcie oświadczył, że
nie może zrozumieć, z jakiego powodu zwróciłem się właśnie do niego. Okazuje się,
że to ginekolog.
– Niech pan będzie zupełnie spokojny – powiedział. – To na pewno nic kobiecego. Uspokoiłem się.
22 lipca
Doktor, którego mi poleciła Kaziowa (jest tu!), kazał mi trzy razy dziennie mierzyć temperaturę i prześwietlić płuca. Fotografia rentgenologiczna (świetnie zresztą
trafiona! płuca jak żywe!) wykazała, że mam chorą wątrobę. Piję cholekinazę. Nie
wolno mi dużo chodzić, ale mam zalecone jak najwięcej ruchu. I dieta! Dieta! Dieta!!
23 lipca
Temperatura rano 41,6, jestem przerażony. Po chwili jednak uspokoiłem się, gdyż
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Plakat 50. Festiwalu im. Jana Kiepury
w Krynicy
W budynku teatru mieściło się kino
dźwiękowe. Jego modrzewiowa
konstrukcja spłonęła w 1943 roku

NA SREBRNYM EKRANIE I ESTRADZIE

PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC

Afisz reklamujący podwieczorki taneczne

Mieszkańcy i kuracjusze wśród innych rozrywek cenili sobie kino. Pierwsze nieme
kino działało w kawiarni Domu Zdrojowego, a następne, już dźwiękowe, przeniesiono do budynku teatru. W porze letniej seanse odbywały się na terenie kortów tenisowych, aby nie przeszkadzać widzom spektakli. Prawdziwe kino powstało w latach
20. XX wieku przy pensjonacie „Wisła” i spłonęło w 1944 roku. Kino, „Jaworzyna”
zbudowano na miejscu dawnego stadionu. Od 2010 roku widzowie w Krynicy mają
nowoczesne kino cyfrowe „Jaworzyna 2” z klimatyzacją i wygodnymi fotelami.

W okresie międzywojennym przyszła moda na potańcówki, a dancingi weszły do
stałego repertuaru w latach 30. XX wieku. Goście mieli swoje ulubione miejsca.
Należała do nich „Wisła”, założona jeszcze w XIX wieku jako pensjonat dla pań i panien czy restauracja „Zdrowie” z kuchnią żydowską, gdzie stołowali się Mieczysław
Fogg i Władysław Szpilman, a Nikifor przychodził po darmową strawę. Potańczyć
można było w restauracji na Górze Parkowej, otwartej tuż po wybudowaniu kolejki
linowej w 1936 roku, albo podjechać konnym zaprzęgiem do restauracji „Roma” na
drodze do Tylicza, gdzie grał zespół cygański. W latach późniejszych w centrum Krynicy grano do tańca w „Hawanie”, „Zaścianku” i „Skarbówce”. Legenda dancingów
krynickich – „Cichy Kącik” – drewniany samotny obiekt na zakręcie drogi wjazdowej do Krynicy Zdroju sprawiał wrażenie wiejskiego dworku, ale stolik trzeba było
tu rezerwować odpowiednio wcześniej.

rezerwować odpowiednio wcześniej,

W czasach powojennych Krynica jako państwowe uzdrowisko przyjmujące tysiące
kuracjuszy dorobiła się działu kultury, potem Zakładu Usług Kulturalnych zawierającego umowy z Estradą, Filharmoniami, wykonawcami polskimi i zagranicznymi.
Jednym słowem, kulturalna maszyna PRL kręciła się na najwyższych obrotach. Kulminacją życia kulturalnego stał się Festiwal Arii i Pieśni im. Jana Kiepury, którego
historia zasługuje na oddzielną opowieść.

w „Cichym Kąciku”. Stolik trzeba było
bo chętnych było wielu, a gości przyciągał
legendarny Marian – muzyk przygrywający
do tańca

Legendarny Marian ściągał gości jak
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Chata łemkowska zwana chyżą;
pod jednym dachem mieściła dom
mieszkalny, pomieszczenia inwentarskie
i gospodarcze. Rolę stodoły pełnił
ogromny strych

Mieszkańcy wsi łemkowskich trudnili się
przede wszystkim hodowlą i uprawą roli

Co za ludzie!
Zanim Krynica zaistniała na mapie jako Krynica Zdrój, ziemie te zamieszkiwali Łemkowie. Stworzyli oni bogatą i odrębną kulturę, która
dała nam wspaniałego malarza Nikifora. Później, kiedy odkryto lecznicze źródła, Krynica miała szczęście do ludzi. Pojawiło się tutaj wielu
oddanych lokalnej społeczności lekarzy oraz znanych pisarzy i artystów, między innymi Jan Kiepura, tenor światowej sławy.

ŁEMKOWSKIE KLIMATY
Łemkowie – to oni byli gospodarzami tej ziemi, zanim odkryto pierwsze źródełko. Ludność pochodzenia wołoskiego, przybyła tu przed wiekami z południowych
i wschodnich Karpat, z tradycjami pasterskimi, barwnymi strojami i zwyczajami.
Religia prawosławna i grekokatolicka, własna mowa, podobna do rosyjskiej i ukraińskiej i pismo kreślone cyrylicą, sprawiały, że nazywano ich Rusinami. Dopiero
po założeniu uzdrowiska do Krynicy zaczęła napływać ludność polska i żydowska:
lekarze, przedsiębiorcy i handlowcy. W początkach XX wieku rozdzielono gminę na
miasto Krynicę Zdrój z ludnością polską i żydowską oraz Krynicę Wieś, zamieszkałą przez Łemków.
Wiele rodów łemkowskich nosi nazwiska
pochodzące od Krynicy, tak jak para
łemkowska – Samuel i Paraskewa Kryniccy,
pochowana na cmentarzu w Uściu
Gorlickim, gdzie napis na kamiennym
nagrobku wypisany jest cyrylicą
Łemkowie, dawni gospodarze Krynicy,
wnoszą dziś, obok Górali Beskidzkich
i Lachów Sądeckich, swój wkład w barwny
i różnorodny folklor Sądecczyzny
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Na zdjęciach zespół Kyczera
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„Sąd Ostateczny”– cenna

Wpisana na światową listę UNESCO

ikona z 1623 roku w Cerkwi

cerkiew w Powroźniku, cerkiew Piotra

św. Jakuba w Powroźniku

i Pawła w Krynicy (widok zewnętrzny)
oraz widok na ołtarz główny

Lata wojny i czasy powojenne doprowadziły do wyludnienia Łemków z Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Do dziś podziwiamy w okolicy
dawne cerkwie łemkowskie na Słotwinach, w Mochnaczce Niżnej,
Tyliczu, Jastrzębiku, Złockiem i Powroźniku – ta ostatnia wpisana na
światową listę UNESCO. Wszystkie te perełki są częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W przesączonych zapachem żywicy wnętrzach światło sączące się przez małe okienka oświetla zadumane twarze z ikon, a malowane na deskach sceny biblijne, bajeczne
ornamenty i drewniane figurki świętych tworzą niezwykły klimat obcowania z tajemniczym pięknem.

Łemkowie w XIX w trudnili się maziarstwem – sprzedażą mazi
uzyskanej z przerobu ropy naftowej, rozwożonej ciężkimi
wozami za Karpaty do Siedmiogrodu, a także Litwy, Łotwy
i Rosji aż do Jekaterynburga u wrót Azji
Dobrze44to prezentuje Zagroda Maziarska w Łosiu – filia
CO
Muzeum
Dwory
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
IE!
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Altana na Polanie Michasiowej; Polanę Michasiową pod
szczytem Góry Parkowej nazwano imieniem Michała
Zieleniewskiego, który wprowadził Krynicę między czołowe
uzdrowiska galicyjskie

Józef Dietl (fotografia w ramie) był
pionierem balneologii w Polsce;
opracował pierwszą w Polsce klasyfikację
polskich wód leczniczych; przyczynił się
do rozbudowy Krynicy
Rudolf Zuber (siedzi drugi od lewej)
uratował kurort dzięki odkryciu nowych
źródeł wód mineralnych, jedno z nich
nazwano jego nazwiskiem
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DOBRE DUCHY KRYNICY

LEKARZE I SPOŁECZNICY

Krynica miała szczęście do ludzi. Zasługi dla jej rozkwitu mieli głównie lekarze zdrojowi. Na czele stoi okrzyknięty ojcem uzdrowiska, a także ojcem polskiej balneologii
Józef Dietl. W roku 1857 na 30 lat na stanowisko lekarza zdrojowego powołano Michała Zieleniewskiego – człowieka ambitnego i przedsiębiorczego, który wprowadził
Krynicę między czołowe uzdrowiska galicyjskie i którego imieniem nazwano Polanę
Michasiową pod szczytem Góry Parkowej. Szczęśliwym dla Krynicy kierownikiem Zakładu Wodolecznictwa w 1884 r. został dr Henryk Ebers – bardzo ceniony lekarz, który zainwestował własne fundusze w kolej żelazną i sprowadził tu zdolnego Rudolfa
Zubera, a ten uratował kurort odkryciem nowych źródeł, nazwanych jego imieniem.
Dwóch Franciszków Kmietowiczów – senior i junior, zasłużeni jako lekarze, ojciec: burmistrz w latach 1914-1928, twórca pracowni analitycznej i Muzeum Przyrodniczego,
syn: naukowiec, zainstalował pierwszy aparat rentgenowski. Oni wszyscy wpisują
się w panteon zacnych osób, których nie sposób tu wszystkich opisać.

W pamięci Kryniczan pozostaje dr Julian Zawadowski, pracujący dla Krynicy
od 1935 roku jako lekarz, potem burmistrz, działacz i prezes PTTK – znany jako
„Doktor”, leczący biednych pacjentów za darmo, docierający do dalekich domów
pieszo lub skromną furką z pomocą medyczną, ale też często z własną pościelą
i żywnością dla pacjentów. Wspominany równie często bywa Leon Nowotarski,
od 1911 roku w uzdrowisku, dyrektor Zakładu Zdrojowego, który od wczesnych
godzin rannych obchodził stanowiska pracy, od ósmej przyjmował w biurze,
a wieczorami pracował społecznie. Mieszkał w skromnym służbowym domku.
Nowotarski, we wrześniu 1939 roku wywiózł przed Niemcami aparaturę uzdrowiskową, przypłacając to śmiercią syna w obozie w Auschwitz. Długie lata pracowali
z oddaniem dla pacjentów i dla miasta Krynicy lekarze – społecznicy: Mieczysław
Dukiet, ginekolog leczący jeszcze księżniczkę Julianę, Jan Janiga, Tadeusz Tempka i Henryk Świdziński.

Leon Nowotarski dyrektor Zakładu
Zdrojowego
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W willi „Krakus” rodzina Nitribittów założyła słynną aptekę

RODY KRYNICKIE
W RELACJACH „MAGISTRA”

MALARZ OBRAZKÓW
I ŚPIEWAK TŁUMÓW

W czasach rozwoju miasto doczekało się rodów krynickich, które przez kilka pokoleń stanowiły o jego świetności. Należą do
nich Nitribittowie, aptekarze i społecznicy, zwłaszcza Roman,
założyciel chóru „Echo” i zespołu teatralnego, działacz PTTK
i sportu, twórca „Kroniki Krynicy”. Szeraucowie, właściciele
pensjonatów „Cis” i „Goplana” dali początek pasji sportowej
dzieci: Stefana i Heleny, którą kontynuowały dzieci Stefana:
Teresa – mistrzyni Polski w saneczkarstwie i Leszek – reprezentant drużyny hokejowej. Dzieje krynickich rodów opisywał
Stefan Półchłopek – niezrównany pasjonat Krynicy i Honorowy
Obywatel, pierwszy dyrektor FWP, Przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, animator kultury, twórca wydarzeń,
w tym Festiwalu im. Jan Kiepury, prawdziwa legenda tego miasta, nazywany powszechnie „Magistrem”.

Gdyby zapytać jednak, jakie postacie kojarzą się z Krynicą:
uzyskamy najczęściej odpowiedź: Nikifor i Kiepura. Jakże inne
postacie, jakże inne losy, a sława podobna! Nikifor, Łemko
o nazwisku Epifaniusz Drowniak, półanalfabeta z wadą wymowy, bazgrzący farbą po tekturkach na krynickim deptaku
i Jan Kiepura, noszony na rękach przez tłumy wielbicieli, śpiewający na balkonach i dachach samochodów. Nikifor, nie wystawiający nosa poza swoich parę ulic i Kiepura, obywatel
świata, odpoczywający w Krynicy od zgiełku sal koncertowych. Obaj znaleźli tu spełnienie.

Nikifor z miłośnikami jego talentu

Stefan Półchłopek – nazywany powszechnie „Magistrem” to
prawdziwa legenda tego miasta, animator kultury i światły urzędnik

Tak Nikifor widział Krynicę, obraz ze zbiorów Muzeum Ziemi
Wiśnickiej, własność Czesława Dźwigaja

Teresa48Szerauc w saneczkarstwie w 1951 roku
CO
zdobyła
dlaI EKTH
tytuł mistrzyni Polski
!
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Grób Nikifora na cmentarzu krynickim
oraz jego pomnik w Krynicy
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NIKIFOR

KIEPURA

Nikifor malował zawzięcie wszystko, co widział: pejzaże, kościoły, ludzi i świętych.
Płacił obrazkami za jedzenie i drobne datki. Wiele jego obrazków obdarowani niszczyli, paląc je w piecu w przekonaniu, że Nikifor, chory na gruźlicę, może przekazać
w farbie złowrogie zarazki. Żyjący na marginesie społeczeństwa, z trudem porozumiewający się ze światem Nikifor sam siebie uważał za wielki talent,
a jego prymitywne obrazki zauważone zostały za życia: miał wystawę w Paryżu, w warszawskiej Zachęcie i rodzinnej Krynicy.
Opiekował się nim Marian Włosiński, artysta, fotograf, któremu
Nikifor wiele zawdzięcza: kolejne mieszkania, opiekę, przyjaźń – aż
do chwili śmierci.

Jan Kiepura – niezwykły talent w zjednywaniu tłumów, oczarowywaniu kobiet, zaskarbianiu elit, był fenomenem w świecie muzyki. Utrzymujący wizerunek „chłopaka
z Sosnowca” idol występował na największych scenach świata. Wraz z żoną, śpiewaczką Martą Eggerth stworzyli słynną parę, również na ekranie filmów muzycznych.
W ulubionej Krynicy powstał ich pensjonat „Patria” – podczas budowy Kiepura wynajął sąsiedni pensjonat „Flora” i z jego balkonu,
podobnie, jak później z „Patrii”, płynęły pieśni dla zgromadzonych
wielbicieli. Budowano „Patrię” wg projektu Bohdana Pniewskiego,
a nadzorował ją Zygmunt Protasewicz, mąż aktorki Jadwigi Smosarskiej. Potem utrzymaniem „Patrii” zajmował się ojciec śpiewaka, Franciszek, a matka zarządzała kuchnią. „Patria” była jedynym polskim domem Jana
Kiepury. Były tu najnowsze urządzenia: windy, ekskluzywne obrotowe drzwi wejściowe, we wnętrzach marmury, alabastry, meble z mahoniu i palisandru, a ponadto centralne ogrzewanie i centrala telefoniczna. W czasach „komuny” nie zezwolono Kiepurom mieszkającym w USA na przyjazd do Polski, nawet na pogrzeb ojca, aż dopiero
w 1958 roku, a i tak wtedy Jan nie mógł zamieszkać w upaństwowionej „Patrii”. W lipcu
2004 r. został odsłonięty w Krynicy Zdroju pomnik Kiepury śpiewającego, z uniesioną
w górę ręką. Krynica Zdrój czci go poprzez zainaugurowany w 1967 r. Festiwal im. Jana
Kiepury, który w sierpniu gromadzi w uzdrowisku miłośników śpiewu operowego. Na
pierwszym festiwalu gościem honorowym była Marta Egghert, żona spoczywającego
już wówczas od roku na Powązkach nieodżałowanego mistrza.
Krynicki pomnik Jan Kiepury
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W Cichym Kąciku
całkiem głośno
U CAŁK

Początki „Cichego” łączy „Lutek” ze
Stanisławem i Haliną Rechowiczami
„Lutek” (pierwszy od lewej) podczas
koronacji królowej balu; Lucjan
Smodrzewski (stoi tyłem) przygotowuje

„Cichy Kącik”

we wspomnieniach „Lutka”

nagrodę do wręczenia wybranej królowej

Zanim jeszcze budynek był gotowy do
przyjmowania gości, można było usiąść
przy jednym ze stolików rozstawionych
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idąca z Krynicy w stronę Nowego Sącza
łączy się z nową drogą mijającą Słotwiny,
w miejscu zwanym Kopciowa, na wzgórzu
powstał „Cichy Kącik”. Do restauracji
z głównej drogi schodziło się po schodkach
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miętam, gdy będąc dzieckiem jechaliśmy po wojnie z rodzicami do rodzinnego miasta
mojego ojca, Szamotuł, pierwszy odcinek trasy tzn. Krynica – Nowy Sącz pokonywaliśmy
autobusem z sanatorium wojskowego. Pociąg na trasie Muszyna – Nowy Sącz jeszcze

W 1936 roku w miejscu, gdzie Stara Droga

W CICHY

W CICHY
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na trawniku i złożyć zamówienie

w maleńkiej kotlince przy drodze Krynica – Nowy Sącz. Zanim jeszcze budynek był gotowy
do przyjmowania gości – już na trawniku, poniżej rozstawione były stoliki i bufet (który do dziś jest w lokalu) i chętna młodzież po niedzielnym spacerze alejkami i ścieżkami
po okolicy zachodziła do przyszłej restauracji, gdzie bawiono się wesoło przy doborowej
orkiestrze angażowanej w okolicy według potrzeb. Po wybudowaniu lokalu właścicielem
był oczywiście Pan Rechowicz, a dorywcze zabawy urządzał któryś z krynickich handlowców. Budowa została zakończona w 1936 roku i tak trwano do roku 1939. Potem przyszła wojna. Wtedy to Pan Rechowicz zaangażował i umieścił w budynku stróża, który go
pilnował i nadzorował przez cały okres okupacji. Odcinek drogi od osiedla w Krynicy do
„Cichego” jest używany przez sanie w konnym zaprzęgu. I tylko one jeżdżą tamtędy zimą,
gdy śnieg wyrówna całą drogę, służąc fiakrom do kuligów ku uciesze wczasowiczów. Pa-

Wzdłuż Starej Drogi od dzielnicy „Słotwiny” idzie linia elektryczna potrzebna do oświetlenia restauracji. Jest to odcinek około 3-4 km. W czasie naszej rozmowy Pan Rechowicz
zapytał mnie – jak sądzę – ile czasu trzeba na wybudowanie takiej linii? Odpowiedziałem,
że przy dzisiejszej technice, sądzę, że około miesiąca. Roześmiał się i mówi – zrobiłem to
w jeden dzień. Nie uwierzyłem oczywiście, bo jak można było przy technice roku 1936 przeciągnąć taką linię w tak krótkim czasie, nawet jak na dzisiejsze warunki mało realnym.
Opowiedział mi więc, jak to wykonał. Otóż równolegle z budową „Cichego”, wzdłuż drogi
doń prowadzącej zaczęto robić wykopy pod słupy trakcyjne. Pan Rechowicz był wtedy
dowódcą jednostki wojskowej w Nowym Sączu, więc przywiózł kompanię żołnierzy, która
to w mig wykonała. Gdy wykopano otwory w ziemi, przywieziono słupy i ułożono – każdy
przy swoim otworze. A obok tego stertę kamieni. I zaprzestano pracy. Rowy wykopano
w jeden dzień. Nie były to czasy dzisiejsze, gdy do każdego wkopanego słupa, płotu czy
postawionej ściany trzeba kilku inżynierów do wykonania planów, zatwierdzenia ich
przez jakieś tam czynniki, odbiory prac itd. Pan Rechowicz po prostu zgłosił w ówczesnym
urzędzie miasta, że będzie ciągnął linię elektryczną i tyle. Urząd ucieszył się, że gdy oświetli „Cichy” – będzie można do niego podłączyć całą dzielnicę Kopciowa, w której „Cichy”
się znajduje. Rzecz nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. Jak przez te lata potwornie
rozbudowała się biurokracja, która nami rządzi i w ogromnej ilości przypadków przeszkadza, miast pomagać. Wracając do sprawy – po wykonaniu otworów i przywiezieniu
słupów i kamieni zaniechano pracy i czekając na zimę – kończono budowę „Cichego”.
Gdy ta przyszła, „Cichy” był gotowy. Złapały mocne mrozy i pewnego ranka Pan Recho-
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Rozmawiałem z budowniczym, a zarazem właścicielem „Cichego” – Panem Stanisławem
Walentym Rechowiczem, emerytowanym Komendantem Straży Pożarnej. W czasie tej
rozmowy, uzupełnionej potem przez Panią Halinę Rechowicz – żonę, dowiedziałem się
bliższych wiadomości o budowie tego obiektu. Opowiadał, że budynek zaczęli wznosić
już jego rodzice, a on kontynuował pracę. Wznoszono go z myślą o przyszłym lokalu. I jest
to niewielki, a posiadający wszystko, co potrzeba lokalowi, drewniany budynek leżący

MAGICZNA JEDNODNIOWA ELEKTRYCZNOŚĆ
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POCZĄTKI „CICHEGO”

nie jeździł, gdyż tunel w Żegiestowie był zniszczony przez wycofujących się Niemców.
Jechaliśmy więc tą starą drogą z szybkością może 10-20 km na godzinę. Dopiero w latach późniejszych zaczęto budować „nową drogę” idącą równolegle do starej. I te dwie
drogi spotkały się obok „Cichego.” W latach sześćdziesiątych drogę tę jeszcze „prostowano” – zasypano doliny, ponieważ tworzyła zakola niebezpieczne dla ruchu. Teraz Krzyżówkę z Krynicą łączy wygodna, prosta droga, ale w czasie budowy „Cichego” była tylko
Stara Droga (mająca zresztą taką oficjalną nazwę do dziś).
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Tak więc, w roku 1936, w miejscu, gdzie Stara Droga idąca z Krynicy w stronę Nowego Sącza łączy się z nową drogą mijającą Słotwiny,
w miejscu zwanym Kopciową, na wzgórzu powstał lokal „Cichy Kącik”,
któremu poświęcona jest ta książka. Aleksander „Lutek” Rojna, zwany
też „Tatą” przepracował jako muzyk w „Cichym Kąciku” prawie 15 lat.
Oddajmy głos jego wspomnieniom…

U CAŁK

Zespół pracowników „Cichego Kącika”

Państwo Smodrzewscy z jednym ze swoich

w 1957 roku. Stosunki między szefostwem

pracowników w kuchni „Cichego Kącika”,

a pracownikami były rodzinne

która oprócz funkcji przygotowywania
potraw służyła też za biuro

przez wiele lat

Lokal pracował pełną parą i był znany nie tylko w kraju, ale i za jego granicami. Rosły też
obroty, a co za tym idzie – dochody właściciela. Stało się to więc solą w oku osób, które z wielką gorliwością wg komunistycznych zasad uspołeczniali „prywatną inicjatywę”.
Dawało się delikwentowi – właścicielowi interesu taki domiar, którego nie mógł (lub nie
chciał) zapłacić i interes mu upaństwawiano. Tak było ze sklepem moich rodziców i stąd
to znam. No i – upaństwowiono „Cichy Kącik”. Włączono go w komplet lokali Krynickich
Zakładów Gastronomicznych przemianowanych następnie w Nowosądeckie Zakłady
Gastronomiczne. I zaczęła się gospodarka socjalistyczna – dwóch kierowników lokalu,
dwa garnitury kelnerów, kucharzy, zaopatrzeniowcy, sprzątacze itd. Razem – cała masa
ludzi. No i każdy, jak to w państwowym – musiał swoje przykraść. Ale wszystko według
socjalistycznych przepisów BHP. A lokal będąc prywatnym – zatrudniał właściciela i kilka
zaledwie osób. I lokal miast przynosić dochody, o które tak zazdrosna była socjalistyczna
gastronomia – zaczął przynosić straty. I trzeba było do utrzymania interesu dopłacać. Tak
trwało socjalistyczne, uspołecznione gospodarowanie. Aż przyszła „odwilż” w 1956 roku.
Burmistrzem Krynicy został pan Stefan Półchłopek, który pewnego dnia słusznie zdenerwował się. Mówił – możemy dopłacać do barów mlecznych, ale nie do lokali, gdzie bawią
się najbogatsi ludzie przyjeżdżający na wczasy do Krynicy. Porozumiał się z wojewodą
i – szybko oddano „Cichy Kącik” w ręce Pana Smodrzewskiego, aby do niego więcej nie
dopłacać. I lokal znów zaczął przynosić dochody.
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„DEMOKRATYCZNY” BIGOS

U CAŁ

W Polsce w tamtych czasach były trzy partie: PZPR, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo
Demokratyczne. Oczywiście „rolę przewodnią” wiodła PZPR, ale inne też były. Co prawda pro forma, ale były. I cała tzw. polska „prywatna inicjatywa” należała do Stronnictwa
Demokratycznego. Oczywiście szef Smodrzewski też. Czasami miewali spotkania, zebra-

Anna Smodrzewska, żona szefa,
prowadziła kuchnię

KĄ

M

Po zakończeniu wojny do Krynicy przyjechał wraz z żoną Anną uczestnik tejże wojny Pan
Lucjan Smodrzewski – kawaler Virtuti Militari i wydzierżawił od Pana Rechowicza budynek, aby otworzyć lokal. Po przejęciu przez niego lokalu „Cichy” zatętnił życiem. Atrakcją
Krynicy było przyjechać kuligiem zimą, a fiakrem w lecie na podwieczorek czy dancing.
Przyjeżdżali na ogół ludzie majętni, których na to było stać. Pamiętam lata pięćdziesiąte i reklamę „Cichego Kącika” na ówczesnym postoju taksówek, obok obecnego domu
handlowego „Perła”. Na niej było napisane – „Cichy zaprasza, gra i śpiewa Marian”. Był to
lwowiak, który na akordeonie, sam, przez wiele lat grał i śpiewał bawiąc gości „Cichego
Kącika”. Mam taśmę z jego nagraniem. Lokal prosperował znakomicie. Pan Smodrzewski
pracował jako zaopatrzeniowiec i kelner, a żona prowadziła kuchnię. Słynne były wtedy
kurczaki z „Cichego Kącika”. W okresie powojennym wszędzie wszystkiego brakowało,
a tam było wszystko – jak na ówczesne warunki i to w najlepszym gatunku. Smodrzewski
był doskonałym restauratorem i znał się na tej pracy, jak mało kto.

W CICHY

NIEUDANA PRÓBA „SOCJALIZACJI”

OŚNO

i śpiewał bawiąc gości „Cichego Kącika”

CICHY ZATĘTNIŁ ŻYCIEM
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Marian, lwowiak, grał na akordeonie

i każda włożyła „swój” słup we wcześniej wykopany otwór, obłożyła przygotowanymi kamieniami i obficie polała wodą z sąsiedniego potoku. Wszystko natychmiast zamarzło
i słupy stały mocno w ziemi. Inni ludzie już na nie wchodzili, montowali haki z izolatorami
i ciągnęli druty. Wieczorem – jak opowiadał Pan Rechowicz – oblewaliśmy pracę wódką
w „Cichym” przy zawieszonej na gwoździu żarówce. I znów rzecz nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach – a gdzie odbiór prac, BHP itd. Wtedy tego wszystkiego nie było i praca
była wykonana na medal. Gdy nadchodziła wiosna – zwożono ziemię, którą zasypywano
kamienie wokół słupów i ubijano. Co jakiś czas uzupełniano ubytki. Słupy stoją do dziś.

nia czy coś takiego. Nie pamiętam dziś – kiedy to bywało, ale dosyć rzadko. I wtedy sam
szef gotował ogromny gar bigosu, który zabierał na taką imprezę. Najczęściej zabierał go
z domu i potem przywoził z powrotem jego ulubiony taksówkarz – pan Lewacki (były reprezentant Polski w hokeju na lodzie i olimpijczyk). Oczywiście, po zebraniu przywoził go
w stanie wskazującym na spożycie, tak, że szef szybko szedł spać. Ale zawsze zostawało
trochę tego bigosu. Ja do dziś go pamiętam i gdy w domu gotuję – staram się mu dorównać, choć rzadko mi się to udaje. To był „Pan Bigos”, a nie kapusta z kiełbasą i chowały
się przed nim wszystkie schabowe. Mam różne przepisy i potrafię naprawdę ugotować
wspaniały bigos, ale to nigdy nie jest to.
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wicz przyjechał z Nowego Sącza z kompanią żołnierzy łączności. Podzielili się na grupy

U CAŁK

NOWE TRENDY W MUZYCE

PRACA MUZYKA

„Koncert życzeń” trwał często do późnych

W latach sześćdziesiątych w muzyce zaczęło się zmieniać. Wchodziły nowe style i trendy.
Z podziemia wyszedł jazz. Marian odszedł z „Cichego” i wyjechał do Krakowa. Na jego
miejsce przyszedł akordeonista z Łodzi. Mówiono o nim, że gra tak: na początku utworu
gra dobrze, w środku coś tam „popieprzy” i na końcu znów gra dobrze. A to był jazz – temat, improwizacja i znów temat. Nie wszyscy, a szczególnie ludzie starsi, to rozumieli. Gdy
on odszedł, na estradzie „Cichego” usiedli Władziu „Dusiu” Rypel i Jurek Surówka – zawodowcy, grający poprzednio w restauracji „Hawana”. Grali i śpiewali dwa lata. Gdy wyjechali grać za granicę – na ich miejsce przyszedł Janusz Chmurak – śpiewający perkusista
i Henio Mierzwa – akordeonista. Ja grałem wtedy i śpiewałem w „Hawanie”. Do moich
obowiązków należało też odpisywanie piosenek z radia tzn. tekstów i pisanie nut. Był to
przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych i bardzo mocny rozwój polskiej piosenki.
Śpiewało się wtedy właściwie tylko po polsku. A do szlagierów obcojęzycznych, jeżeli nie
miało się oryginalnego tekstu – dopisywało się teksty polskie. Polskich piosenek była cała
masa. Niemal co dzień w radio słyszało się coś nowego i trzeba było to grać.

Jak wyglądała praca muzyka w „Cichym Kąciku”? Podwieczorek 16-18 i dancing 20-24 codziennie bez dnia wolnego. Po północy „koncert życzeń”, trwający często do późnych godzin
nocnych. Bywało i tak, że już przy pierwszym wstającym słonku, wracaliśmy z „Cichego” po
nocnej imprezie ze śpiewem, z gromadką rozbawionych gości niosących skrzynkę szampana i co kilkanaście kroków robiliśmy przystanek na toast. A potem spało się w domu
do 15, by następnie zebrać się i o 16 znów być w pracy. Gażę za pracę wypłacał nam dyżurny kelner co dzień po pracy, a w poniedziałek dwa razy więcej, jako że 100% za wolny dzień.
Miesięcznie wychodziło to dwa razy więcej, niż najwyższa płaca, w najlepiej płatnym lokalu
państwowym w Krynicy. Zarabialiśmy więc bardzo dobrze. Nie mówiąc o „bokach”, które
tutaj były zwyczajowe, obfite i nikogo nie dziwiły. Oczywiście lepiej byłoby dostać większą
gotówkę raz w miesiącu, można by wtedy więcej odłożyć. Ale byłby to znaczny i odczuwalny wydatek szefa na personel, więc wolał płacić co dnia. Było to niezauważalne w jego
codziennym rozliczeniu. Tak jest do dziś i w innych lokalach prywatnych też.

parkiecie pojawiał się pan Lucjan

godzin nocnych, zwłaszcza, gdy na

„Lutek” (w okularach) rozpoczął pracę
jako muzyk w „Cichym Kąciku” 1 grudnia
1969 roku

Zespół pracowników „Cichego Kącika”
w 1966 roku, zawsze gotowy do obsługi
gości na wysokim poziomie, z nutą
poufałej sympatii

dochody i zatętnił życiem po przejęciu
przez Lucjana Smodrzewskiego
Szef Smodrzewski pracował na początku
jako zaopatrzeniowiec i kelner. Podobno
bigos, który czasem gotował był nie do
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pobicia

Tak jakoś – wrzesień – październik – przyszedł do mnie Janusz Chmurak z propozycją
przejścia do „Cichego Kącika”, gdyż Heniek Mierzwa odchodził. Nie od razu zdecydowałem się na tę pracę, gdyż była to praca u „prywatnego” – co było rzadkością i człowiek po
prostu się bał (że to niby niepewne). Ale skusiły mnie obietnice doskonałych zarobków,
„boków” itd. I zgodziłem się. Zacząłem 1 grudnia. Szef, pan Smodrzewski, zacierał ręce
i mówił – teraz będzie dwóch Lucków w „Cichym”. Potem cały czas wraz z małżonką nazywali mnie „Misio”. Tak zaczęła się moja – z trzykwartalną przerwą – piętnastoletnia kariera w „Cichym Kąciku”. Z Januszem Chmurakiem od pierwszych dni pracowało mi się bardzo dobrze. Choć pamiętam pierwsze granie, gdy drżały mi ręce, a kelnerzy stojący obok
małej estrady w napięciu, badawczo patrzyli na mnie. Jako kelnerzy pracowali wtedy
– Mieciu Oleksy – pupil szefa i jego przedstawiciel na sali, Jurek Dziaduła i Stasio Zych. Po
pierwszej trójce zszedłem z estrady. Podszedłem do kelnerów i powiedziałem – nalejcie
po secie. Odetchnęli z ulgą i nalali. Ja też odetchnąłem. Wychyliliśmy po kielichu i nasza
współpraca odtąd układała się bardzo dobrze.
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„Cichy Kącik” znów zaczął przynosić
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Lucjan Smodrzewski za barem.
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NOWY ANGAŻ „TATY”
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Krótka przerwa na papierosa w kuchni
między przygotowaniami i próbami na
parę godzin przed sylwestrem. Szef jak
zwykle asystuje we wszystkim i dopina
na ostatni guzik

Każdej zimy organizowano kuligi, które
zajeżdżały do „Cichego Kącika” w porze
podwieczorku na gorącą herbatę

HERBACIANE KULIGI
Co dzień lokal był pełny – zarówno na podwieczorku, jak i dancingu. Modne były, jak
w każdą zimę – kuligi. Fiakrzy wyjeżdżali saniami z gośćmi z okolic sanatorium „Patria”,
ulicą Zieleniewskiego, szczytami okolicznych gór i przed dojazdem do „Cichego”, w lesie
organizowali ognisko. A potem zjeżdżali do restauracji na gorącą herbatę. Była to zawsze
pora podwieczorku tanecznego. Towarzystwo zaśnieżone, ciepło ubrane i najczęściej
podchmielone „zwalało” się w lokal, (wcześniej rezerwowano miejsca), zamawiało po
herbatce i tańczyło przez cały „fajf ”. Przed godz. 18 wszyscy wychodzili do sań, aby zdążyć
do swoich domów wczasowych na kolację. Zostawał po nich bałagan na stołach, kałuże
wody na podłodze i minimalny utarg, gdyż prócz gorącej herbaty rzadko zdarzało się, by
coś zamawiali. Pan szef Smodrzewski mówił wtedy – patrz pan panie Misiu – zrobili mi
żydowską herbaciarnię. Nikt w lokalu nie przepadał na tymi kuligami, ale cóż było robić.

W czasie kuligu, gdy goście bawili się na sali, fiakrzy gromadzili się w pomieszczeniu obok
kuchni, robili składkę na wódkę i mile spędzali czas, czekając na koniec podwieczorku.
Co innego, gdy fiakier przywoził do lokali indywidualne towarzystwo. Wchodził wtedy do
kuchni, gdzie od szefa za przywiezionych gości dostawał 100 gram wódki i śledzia. I czekał na swoich gości nieraz do późnej nocy. Ale to byli „Goście”. Z czasem coraz mniej ich
bywało w Krynicy.
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się różne konkursy i gry towarzyskie.
Prowadził je sam szef wręczając na końcu
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zwycięzcom nagrody
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Nadeszły święta Bożego Narodzenia. Dzień przed Wigilią przyszliśmy na podwieczorek
– była pełna sala gości. Rozpoczęliśmy grać, tradycyjnie zapraszając na parkiet do tańca. Nie wyszedł nikt. Gramy drugą i trzecią „trójkę” – nadal nikt nie tańczy. Mówię więc
Januszowi – zrobimy coś innego. Weszliśmy na estradę i zaczęliśmy grać kolędę „Cicha
noc” w rytmie walca angielskiego. Cała sala z kieliszkami i lampkami w rękach wyszła
na parkiet, lecz nikt nie tańczył. Otoczyli estradę i nucili wraz z nami kolędę. Szef siedzący
zwykle w kuchni usłyszał, że coś jest nie tak, jak zwykle, że coś jest inaczej i natychmiast
zjawił się na sali. Goście zaczęli jemu, nam i sobie składać życzenia, zrobiło się bardzo
świątecznie i rodzinnie. I goście mówią szefowi – proszę zwolnić orkiestrę, przecież dziś
nikt nie będzie tańczył, niech sobie idą do domu i odpoczną przed świąteczną pracą.
I szef kazał nam iść. Podziękowaliśmy sali i poszliśmy do domów. Mieliśmy więc trzy dni
wolnego wraz z Wigilią i Bożym Narodzeniem. Gdy w Drugie Święto przyszliśmy do pracy,
sala była pełna gości, a nad nimi leciutka mgiełka dymu tytoniowego. Mam ten obraz do
dziś przed oczami. Potem przyszedł sylwester. Sala świątecznie udekorowana i cała dawno wykupiona. W czasie zabawy wybory królowej i króla balu i różne konkursy i zabawy,
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ŚWIĘTA I SYLWESTER
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zapraszał panie do tańca
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uczestnikowi zabawy wręczając upominki

bawiła łącznie z właścicielem lokalu, który

OŚNO

stoliki, składał życzenia każdemu

Reszta towarzystwa świetnie się przy tym
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„kominiarza” obchodził po kolei wszystkie

Wybierano też i koronowano królowe balu.
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Po północy szef w towarzystwie

które prowadził sam szef. Między innymi była taka gra: u sufitu wisiało niewielkie pudełko. Szef zawiązywał chustą oczy chętnemu gościowi, obracał go kilka razy wokół – jak
w ciuciubabce i dawał do ręki patyk, którym ten miał po omacku trafić w zawieszone pudełko. Gość przymierzał się, brał zamach i... walił w plecy innego gościa siedzącego przy
stoliku obok. Za trafienie w wiszące pudełko był szampan i oklaski. Bywali tacy, którzy
trafiali. Mieliśmy duże „boki”. Po północy cały czas ktoś komuś przesyłał życzenia. To było
w zwyczaju. W nocy szef zapraszał cały personel do kuchni, dziewczęta częstował słodką
wódką, a mężczyzn koniakiem. No i oczywiście wspólne najlepsze życzenia. Po północy
szef w towarzystwie „kominiarza”, którym była przebrana któraś z panienek z kuchni niosąca tacę z prezentami – obchodził po kolei wszystkie stoliki, składając życzenia i każdemu uczestnikowi zabawy wręczając pamiątkowy gadżet, na którym był napis „Sylwester
– Cichy Kącik Krynica” i rok. Były to drobiazgi – jakieś breloczki, czy inne pamiątki z Krynicy. A goście rewanżując się życzeniami – rzucali „kominiarzowi” na tacę pieniądze. Gdy
obeszli całą salę – taca czerwieniła się od banknotów 100-złotowych, które były najczęstszym i jakby umówionym banknotem w „obrotach” lokalowych.
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a mężczyzn koniakiem i oczywiście składał
najlepsze życzenia, a gości obdarowywał
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Ostatnie dni karnawału i wspólne zdjęcia.
Niektórzy wczasowicze opuszczą Krynicę,
ale zabiorą ze sobą wspomnienia dobrej
zabawy oraz drobne upominki od szefa
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Przyszła „śledziówka”, a z nią koniec karnawału. Cały wieczór przebiegał normalnie – jak
co dzień. A przed północą szef, tak jak w sylwestra z „kominiarzem”, tym razem obchodził
salę z odświętnie ubraną panienką, która niosła tacę z kieliszkami wódki i małymi tartinkami ze śledziem. Częstował tym symbolicznie wszystkich gości przypominając, że mimo
wesołej zabawy – to jednak koniec karnawału. A goście wznosili toasty za zdrowie szefostwa. Środa Popielcowa zawsze była wolna od pracy i lokal był zamknięty. A w następnych
dniach zabawa trwała nadal. Wiadomym było, że ktoś, kto przyjechał na wiosenne wczasy
do Krynicy, nie będzie wieczorami siedział w swoim domu wczasowym, lecz zawsze przyjdzie do lokalu zabawić się. Zresztą w Krynicy prócz kina, spacerów po Deptaku, czy w Pijalni, wysłuchania tam popołudniowego koncertu – innych rozrywek praktycznie nie było.
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prezentami

Kto mieszkał w sanatorium – miał odpowiedni „reżim” i przed godz. 22 musiał być w sanatorium, gdy lekarz wraz z pielęgniarką kontrolowali wszystkie pokoje i za kolejną, odkrytą niesubordynację można było wyjechać „na walizkach” do domu we wcześniejszym
niż było przewidziane terminie. I wstyd i kłopoty, gdyż sanatorium powiadamiało zakład
pracy, że taki to a taki został dyscyplinarnie usunięty z turnusu. I trudności z otrzymaniem
następnych wczasów w sanatorium. Tacy chodzili do kawiarni, w których dancing trwał
w godz. 19-22. I wychodzili kilka minut wcześniej, aby zdążyć do swojego budynku. Takich
kawiarni w centrum Krynicy, a więc blisko sanatoriów było kilka: „Hawana”, która dzieliła
się na część restauracyjną na parterze czynną do północy i część kawiarnianą na piętrze
czynną do 22, a prócz tego – „Zacisze”, „Piekiełko”, „Skarbówka” i „Stary Dom Zdrojowy”,

OŚNO

dziewczęta częstował słodką wódką,

A potem zaczął się karnawał. To były czasy, gdy widać było, że jest karnawał. Co dzień pełny
lokal. Ludzie się bawili, szaleli i jeździli kuligami. I zabawa do późna w noc a nieraz prawie
do godzin porannych. Było nie do pomyślenia, aby ktoś przyjechał na wczasy do Krynicy
i nie był choć raz w „Cichym Kąciku”. Do dziś mam zeszyt, w którym notowało się, (oczywiście – tych lepszych) gości – imię, wygląd, skąd jest i co lubi. Gdy taki gość wchodził następny raz do lokalu, obojętnie, czy na drugi dzień, czy za jakiś czas – natychmiast sprawdzaliśmy w zeszycie, kto zacz i co lubi i już przez mikrofon „szło” dla nic nie spodziewającego się
i mile zaskoczonego gościa: „Dla sympatycznego pana...” itd. „Na przywitanie w „Cichym
Kąciku” z najlepszymi życzeniami” itd. I zaraz gość uśmiechnięty był przy nas i odwdzięczał
się zadowolony gotówką lub zamówionym u kelnera alkoholem. Ten często odsprzedawaliśmy kelnerowi, biorąc za niego pieniądze. Choć nieraz bywało, gdy był „smak”, że wypijało
się dla lepszego humoru. Przyjeżdżało dużo gości „stałych.” Wiadomo było, że w styczniu
przyjeżdża ten a ten, w lutym inny, na marcowe słoneczko – jeszcze inny gość. Zawsze oni
telefonowali i zamawiali stolik, więc wiedzieliśmy, że taki a taki przyjechał. I gdy wchodził
do lokalu – już szła odpowiednia dedykacja. Trzeba było jakoś sobie radzić.
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kuchni („Lutek” na górze w okularach),

ŻYCIE SANATORYJNE
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W nocy szef zapraszał cały personel do

W KARNAWALE

U CAŁK

tradycyjny, świąteczny kwiatek

KOBIETY NADE WSZYSTKO
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Zwykle szef Smodrzewski z żoną siedzieli
przy swoim stoliku, ale czasami dosiadali
się do stolików gości

KĄ

M

M

CIK

KIE

M

66

Stolik nr 5 zawsze był zarezerwowany dla szefa i aby przy
nim posadzić gości, trzeba mieć jego osobistą zgodę. Musieli to być znajomi szefa, lub też naprawdę „bardzo dobrzy” goście, jeżeli kelner posadził ich przy tym stoliku. Szef
„lustrował” salę i gości, a orkiestra zapowiadała i grała dla
państwa szefostwa „Matko moja” i „Błękitna chusteczka”
– ulubione piosenki szefowej. Szefostwo nigdy nie tańczyli,
ale szef zawsze kazał na bufecie nalać cztery koniaki – dwa
dla muzyków i dwa dla kelnerów. Wtedy wszyscy czterej
braliśmy w dłonie kielichy i na trzy-cztery, równym rzędem
maszerowaliśmy przez parkiet, podchodziliśmy do stolika szefostwa i równym głosem wznosiliśmy toast „Zdrowie Państwa Szefostwa!”, a następnie toast spełnialiśmy
i wracali do bufetu. To robiło wrażenie na gościach, którzy
bili brawo i wznosili toasty od stolików w kierunku stolika
szefostwa. Często wtedy szef, będący w dobrym humorze – podsyłał nam drugą kolejkę.
Na gościach robiło wrażenie samo nasze przejście przez parkiet. Już sam nasz wygląd był
niecodzienny. My graliśmy nie tak, jak prezentują się dzisiejsze kapele, czyli każdy inaczej
ubrany, bywa, że w spodenkach, podkoszulkach, czy bez. My byliśmy zawsze w granatowych garniturach, białych koszulach i muszkach, a kelnerzy – wiadomo – w smokingach.
Inny strój był nie do pomyślenia. Gdy pewnego razu, w lecie na podwieczorku tanecznym,
gdy upał był potworny, zdjęliśmy marynarki i podwinęli rękawy naszych koszul non-iron
– szef, gdy nas zobaczył – wpadł w furię, nawymyślał nam od rzeźników z podwiniętymi
rękawami i natychmiast kazał się ubrać. On sam zawsze był w białej koszuli, muszce, kamizelce i garniturze. Nawet w największe upały nie zmieniał stroju. Więc i my nie mogliśmy. Przy dzisiejszej swobodzie – rzecz ciężka do zrozumienia. Chyba, że gdzieś w TV, lub
w poważnej orkiestrze na poważnej estradzie. Choć i tam, będąc w gorących promieniach
jupiterów, co poniektórzy występują – delikatnie mówiąc – w nie za bardzo schludnych
strojach, kapeluszach czy innych nakryciach głowy, tłumacząc, że to jest ich „image” artystyczny. Mieliby „image”, gdyby za szefa mieli Pana Smodrzewskiego! Tutaj zawsze musiało być elegancko, zawsze pierwsza klasa.
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W dniu „święta kobiet” – szef kupował odpowiednią ilość kwiatów – goździków, lub tulipanów. Tak po połowie wieczoru kelnerzy roznosili po wszystkich stolikach dodatkowe wazony i każda pani obecna na dancingu była całowana w rękę i z najlepszymi życzeniami
otrzymywała tradycyjny, świąteczny kwiatek. A orkiestra oczywiście grała „Za zdrowie
pań”. „Kominiarz” w sylwestra, śledzik na „śledziówce”, czy kwiatek w Dniu Kobiet, to były
takie jakby zwyczaje, czy rytuały „Cichego”, nie praktykowane w żadnym innym lokalu. To
też przyciągało gości do lokalu w takim dniu. Szef Smodrzewski, mimo swojego wieku, lubił
czasami wyjść na salę w celach towarzyskich, wypić koniak, posiedzieć itd. Wołał wtedy na
ubocze kelnera Miecia i mówił mu – panie Mieciu – pogadaj pan coś z żoną, podpuść pan ją
jakoś, byśmy poszli posiedzieć na salę. I Miecio robił, co mógł, by przekonać szefową, że
warto i trzeba wyjść trochę na salę i rozerwać się. A że miał na Nią dobry wpływ, bo go lubiła, słuchała go najczęściej i państwo szefostwo wychodzili na salę. Taka okazja powtarzała
się nieomal w każdym tygodniu i szefostwo siedzieli na dancingu przy „swoim” stoliku.

STOLIK NR 5

OŚNO

i z najlepszymi życzeniami otrzymywała

czyli Klub TPPR. Nocne lokale „Cichy Kącik”, „Roma” i „Góra Parkowa”. Więc tzw. „lepsi
goście”, których stać było na przebywanie nie w sanatorium, lecz w domu wczasowym lub
pensjonacie, albo też tacy, którzy umieli „załatwić” nocne wejście z portierem i lekarzem
lub pielęgniarką w sanatorium – chodzili do nocnych lokali.
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na dancingu była całowana w rękę

IE

M

W dniu „święta kobiet” każda pani obecna
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ECH, CI GOŚCIE!
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Okazywanie emocji było w „Cichym Kąciku”
na porządku dziennym
Państwo Smodrzewscy przeszli w końcu na
zasłużoną emeryturę

KĄ
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Na werandzie na wprost estrady siedzi starszy pan (oczywiście starszy w tamtych czasach, w stosunku do mnie) w galowym marynarskim mundurze z młodą damą. Przywołany przez nich kelner Mieciu, podchodzi następnie do mnie i mówi, że ten gość prosi
mnie do stolika. Był to okres, kiedy jeszcze dosiadywaliśmy się do gości przy stolikach,
bądź to znajomych, bądź na zaproszenie. Podchodzę więc, gość prosi, żebym usiadł, więc
siadam. Przed nimi stoją lampki napełnione koniakiem, którego butelka stoi na stole
i kawy. Przede mną pusta lampka. Do koniaku podawano wtedy nie tak, jak dziś kieliszki
w kształcie uciętej gruszki tzw. „koniakówki” lecz płaskie, na wysokich nóżkach, z mieniącego się szkła czarki – coś, jakby małe podstaweczki pod szklanki herbaciane, na wysokich nóżkach. Gość mi mówi – wzięliśmy butelkę koniaku, ale to dla nas dwoje za dużo,
a oddawać wstyd, więc prosimy pana o pomoc w opróżnieniu. Nie mieli się czemu wstydzić, gdyż w „Cichym” był zwyczaj, że gdy gość zamówił kieliszek alkoholu – kelner stawiał
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Sezon zimowy trwał w „Cichym Kąciku” mniej więcej do kwietnia. Potem, gdy nadchodziła
Wielkanoc – lokal zamykano i otwierano dopiero w maju. Kwiecień i okres października-listopada to od czasów przedwojennych w Krynicy były „martwe sezony”. Wtedy to odpoczywano po letnich czy zimowych szaleństwach, robiono remonty, porządki i przygotowywano się do następnego sezonu. My wtedy też mieliśmy urlopy. Z Januszem grałem około
3 lat. W ostatnim roku naszej współpracy nastąpiły duże i zasadnicze zmiany. Otóż szef
– pan Smodrzewski, który dochodził słusznego wieku 75 lat życia – sprzedał interes panu
Stefanowi Banasiowi. Był to człowiek doskonale znający się na interesie, ale było mu
wszystko jedno jaki to jest interes – restauracja, sklep, czy inna firma. Nie był restauratorem, tak jak Pan Smodrzewski, tylko człowiekiem interesu. Ale dobrze trafił, gdyż szefową
kuchni w „Cichym” była wtedy pani Maria Szafraniec, która doskonale znała wszystkie
tajniki prowadzenia tego lokalu i praktycznie – robiła to za niego. A on spełniał skrupulatnie jej rady, gdyż widział, że zna się doskonale na rzeczy. Potem zmieniali się właściciele
i wspólnicy, a ona trwała i dziś właśnie ona jest wizytówką interesu „Cichy Kącik”.
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GRAMY PODWIECZOREK TANECZNY, CZYLI „FAJF”

ZMIANY W „CICHYM KĄCIKU”
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szczere rozmowy Polaków przy kieliszku

przed nim kieliszek, napełniał go, a butelkę stawiał na boku stolika. Gość mógł z tego
potem korzystać, lub nie, a kelner policzył mu tylko za wypity trunek. Nie wzbraniałem
się, więc napełnił moją czarkę i wypiliśmy. Potem jeszcze po jednej. Z rozmowy wynikało,
że jest kapitanem znanego polskiego statku pasażerskiego. Czy nim był w istocie – nie
wiem. Po drugiej przerwie i następnych dwóch koniakach kelner przy estradzie powiedział mi: ale dziś bogato gazdujesz! Pytam więc, co to jest, co pijemy i ile kosztuje. Dziś już
nie pamiętam nazwy pitego koniaku, ale doskonale pamiętam cenę – jeden taki kieliszek
kosztował 135 złotych. Butelka czystej wódki w sklepie kosztowała 72 złote. Prosty rachunek w ciągu dwóch przerw wypiłem mniej więcej równowartość czterech litrów wódki.
Gdy kelner mi to wyliczył, cały ten wypity koniak wrócił mi do gardła i stał tam przez cały
czas. Co jednak nie przeszkodziło mi w dokładnym opróżnieniu butelki.
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Przygotowania do przyjęcia, a potem

Pewnego wieczoru na dancing przyszedł sam znany z filmu i telewizji polski aktor i reżyser, żyjący do dziś starszy już pan. Wtedy byliśmy młodzi i On był u szczytu kariery. Dłuższy
czas siedział sam przy zastawionym na dwie osoby stoliku. Aż kelner podchodzi i mówi mi
– ten gość prosi Cię do siebie. Podchodzę więc, prosi siadać i częstować się. Na półmisku
przede mną leży usmażony ogromny pstrąg, a na stoliku butelka żydowskiej „Pejsachówki” – 75% alkoholu, rzadko już ją potem spotykałem, aż zupełnie zniknęła z polskiego handlu. Zjedliśmy te olbrzymie pstrągi, wypiliśmy straszną ilość – pięć butelek takiej mocnej
wódki (kelner wypił z nami może 3 – 4 kieliszki). Dograłem oczywiście do końca dancing,
ale w stanie mocno wskazującym na spożycie. Gość oczywiście wyrównał olbrzymi, jak na
tamte czasy rachunek, ale do taksówki wraz z kelnerem musiałem go nieść. Boże, ile to
ja w ten wieczór miałem angaży do filmu, telewizji itd. Jak to często przy wódce – byłem
nieomal kierownikiem muzycznym filmu polskiego. Więcej już nigdy Go nie widziałem.
Czasem w telewizji.

U CAŁK

Ponieważ nie szło się od jego natręctwa odczepić – przyjęliśmy ten zakład oczywiście
o pół litra wódki. No i zaczęło się – grałem jakiś fragment opery, a on wstawał od stolika
i wykrzykiwał tytuł, wraz z zachętą – grajcie dalej. Nie można było grać do tańca, gdyż
popisywał się przed całą salą. Gdy sytuacja zaczęła się przeciągać – zagrałem polkę „oj
ra, oj ra”. Gość wstał zamyślony, powoli podszedł do estrady mówiąc – proszę wezwać
kelnera, i kazał na swój rachunek podać pół litra. Myśleliśmy, że za tę polkę będzie miał
do nas pretensje, a on powiedział – dziękuję, wygraliście. Ale potem, gdy zaprosiliśmy go
na kieliszek z tej jego flaszki mówił – wiecie panowie, że ja nie mam pojęcia, z jakiej to
jest opery. Oczywiście – powiedzieliśmy mu – zna pan to na pewno bardzo dobrze, tylko
trzeba pomyśleć. Będę musiał – odpowiedział. I odchodząc powiedział – dobrzy jednak
jesteście, nie spodziewałem się. Jeszcze raz okazało się, że na każdego jest sposób.

ŁOWCY PIOSENEK
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z najwyższych półek. Było wprost rzeczą
nienormalną dla ludzi „znaczących”, aby
być w Krynicy, a nie być w „Cichym Kąciku”

GOŚCIE „CICHEGO”
Przychodzili politycy, ludzie sztuki i interesu. I to często ci – z najwyższych półek.
Było wprost rzeczą nienormalną dla ludzi
„znaczących”, aby być w Krynicy, a nie być
w „Cichym Kąciku”. To tak jak być w Rzymie,
a nie widzieć papieża nieomal. Przychodzili
oczywiście goście krajowi, ale i dużo bywało Polonii, a też gości obcojęzycznych. Oczywiście – obowiązywały stroje wieczorowe
i gość bez krawata był gościem rzadkim.
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Pewnego dnia podszedł do nas młody człowiek mówiąc, że on jest magistrem klarnetu
i że to wszystko, co my gramy – zna doskonale. I muzykę poważną również, nic co jest
związane z muzyką, nie ma dla niego tajemnic. Powiedzieliśmy mu, że to wspaniale i że
życzymy mu miłego wieczoru. Nie wystarczyło mu to i widać było, że chce nas „zaciąć”
swoją wiedzą muzyczną. Nudził, popisywał się i zawracał nam głowę w czasie przerw.
W końcu stanął zakład o opery – my mieliśmy grać fragmenty (w lokalu tanecznym!),
a on miał zgadywać.

ludzie sztuki i interesu – często ci
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MĘCZĄCY KLIENT

Do „Cichego Kącika” przychodzili politycy,

OŚNO

obiedzie, kieliszku i kawie

21 stycznia graliśmy już razem z Adamem. Tak zaczęła się nasza, bez jednego tygodnia
– dziesięcioletnia praca w „Cichym Kąciku”. To wreszcie było „to”. Zgraliśmy się i rozumieliśmy idealnie. Potem okazało się nawet, że jesteśmy skoligaceni. Pasowaliśmy do siebie i charakterami i głosami i „pod każdem innem względem”. Było naprawdę dobrze.
Najlepszy dowód, że tyle lat wytrzymaliśmy razem. Trzeba było grać wszystko i natychmiast. Wprost niemożliwym wydawało się, aby powiedzieć gościowi tak po prostu – nie
znamy tego. Trzeba było zagrać to, co gość sobie życzy, lub coś w tym stylu, co wcześniej
tak uzgodniło się z gościem, że on był pewny, iż właśnie o to mu chodziło. No i bardzo
ważna była zapowiedź. Często gość słuchał zapowiedzi i tylko ona go obchodziła, a to,
co następowało potem, czyli sama muzyka – niewiele go interesowało. Ale tacy bywali
klienci lokali – szczególnie, gdy już byli pod „wpływem”. Do anegdoty lokalowej przeszła
orkiestra cygańska grająca w restauracji „Roma”. Podszedł gość i spytał – czy grają coś
z „Toski”. „Oczywiście” – odpowiedzieli, gdy w ręce gościa zobaczyli odpowiedni banknot.
Gość zapłacił i usiadł, a oni zaczęli grać pierwszą lepszą czaczę, a co chwilę pokrzykiwali
„Toska, Toska – cza – cza – cza”. I było dobrze. Nieraz wychodziły takie cudaczne rzeczy.
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porozmawiać na bieżące tematy przy

W NOWYM SKŁADZIE
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W „Cichym Kąciku” zawsze można było

Szef Banaś wprowadził zmianę w działalności lokalu. Zarządził wolny dzień – środę. Byliśmy bardzo zadowoleni, gdyż wreszcie mieliśmy jeden dzień odpoczynku w ciągu tygodnia. A środa dlatego, że szef był kibicem sportowym zespołu Cracovia, a wszystkie mecze
w telewizji były właśnie w środę. Pracowaliśmy więc normalnie dzień za dniem, od sezonu do sezonu. Gdyby nie późniejszy wyjazd Adama do USA, a potem mój, kto wie, czy do
dziś nie bylibyśmy tam jeszcze. Adam miał swój repertuar, a ja swój, gdy do tego doszedł
jeszcze wspólny, nad którym cały czas pracowaliśmy – nazbierało się trochę. Rozwinęliśmy mocno repertuar piosenek lwowskich i o Lwowie. Dostaliśmy taśmy z Londynu. Do
dziś mam nagranie Hemara recytującego swoje wiersze. Był to okres, gdy tego rodzaju
piosenki można było znaleźć tylko w radiu Wolna Europa, które miało audycje mówiące
o Lwowie. Często więc nocą, po pracy – słuchałem radia i wyłapywałem na magnetofon
różne nagrania. Adam robił to samo ze szlagierami nadawanymi w Polskim Radio. Mieliśmy więc bardzo szeroki repertuar – od wiązanek przedwojennych, tang, po ostatnie grane w radio szlagiery zespołów typu Boney M, Lady Punk itd. Adam lubował się w Krawczyku i jego repertuarze, a ja w Krajewskim. Każdy ich najnowszy przebój graliśmy. To samo
było z przebojami modnych polskich zespołów młodzieżowych. Nie graliśmy jazzu. Nie
było zresztą odbiorców tego typu muzyki. A tych właśnie odbiorców mieliśmy najróżniejszych. Od poważnych, starszych gości, pamiętających czasy przedwojenne, do młodzieży, szalejącej w rytm ówczesnej muzyki.
I wszystkim, to co graliśmy, podobało się.
Nie było jeszcze wtedy disco polo, rapu i podobnej muzyki. A ta, którą graliśmy „leżała”
nam i w miarę dobrze „wychodziła”. Najlepszym dowodem jest to, że rzadko kiedy
bywały w „Cichym” wolne miejsca i zawsze
należało je rezerwować.
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SEKRETY „PANÓW INŻYNIERÓW”
Ulubiony stolik w lokalu, niewidoczny od wejścia, to stolik na „małej sali”. Obok okna,
które w letnie wieczory otwierano i od zewnątrz oddzielała stolik tylko zasłona. Często,
gdy był on zajęty przez wiadomego pana, podchodziliśmy od zewnątrz pod okno i nie zauważeni – słuchaliśmy eleganckiej, kulturalnej rozmowy. O naiwności kobieca – nie masz
granic! Podziwialiśmy wtedy obydwoje – jego, że potrafi tak pięknie „truć” i że mu się
w ogóle chce, a ją, że jest aż tak naiwna i wierzy w te prymitywne głupoty. Ale nic dziwnego, gdyż obydwoje mieli w tym swój cel. Znam te historie i z codziennych obserwacji, a też
z bezpośrednich opowieści panów „doktorów” i „inżynierów”, którzy z nami musieli dobrze
żyć, gdyż wiedzieli, że możemy im „wyciąć” taki złośliwy numer, że byliby skończeni na
tym terenie. I oni sami opowiadali z detalami te historie. A także niektóre z tych pań czekając niejednokrotnie bezskutecznie przy stoliku na swego „pana doktora” – wypytywały
kelnerów, czy nas o danego pana i od nich dowiadywaliśmy się całych historii. Czasami
wyprowadzaliśmy je z błędu dotyczącego znajomości, ale częściej nie wtrącaliśmy się,
wiedząc, że to i tak samo się rozwiąże.

CUD ZAOPATRZENIOWY
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Aż przyszedł pamiętny 13 grudnia 1981 roku i generał Wojciech Jaruzelski ogłosił
w kraju „stan wojenny”. Przestaliśmy więc wojować instrumentami i kieliszkami, bo lokal
zamknięto. Byliśmy bezrobotni aż do lutego. Wtedy to jakoś pod koniec miesiąca lokal
otworzył swe podwoje dla gości, tylko ze względu na „godzinę milicyjną”, która zaczynała się o 22 – graliśmy w godzinach 16-21, a potem ogłaszaliśmy „krótki koncert życzeń”.

Nawet w najgorszym okresie dla kraju,
stoły w „Cichym Kąciku” były dobrze
zastawione potrawami i alkoholem
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Była też grupa „złotej młodzieży” – jak to się wtedy mówiło, z Krynicy i z Nowego Sącza.
Choć ta „młodzież” nie była już wtedy tak młoda, kawalerowie i żonaci, ale wszyscy na
terenie miasta – „stanu wolnego” i do wzięcia, mający jeden cel – podrywać płeć piękną
i „zaliczać”. A wszystko odbywało się w ustalony sposób. Panie, które przyjeżdżały do Krynicy i pragnęły męskiego towarzystwa na czas trwania turnusu – chodziły na podwieczorki
taneczne do „Zacisza”, kawiarni „Hawana”, „Piekiełka” lub klubu TPPR. Panowie najczęściej
mieli swoje samochody. I – pierwsza faza, to – oględziny: wchodził taki na salę, przechodził wzdłuż i wszerz i lustrował stoliki, starając się siąść jak najbliżej wybranego „obiektu”. Następowała faza druga – z aktóweczki, lub saszetki wyjmował stetoskop lekarski
i notes, stetoskop kładł na widocznym miejscu, a w notesie robił jakieś notatki. Panie siedzące obok widziały więc, jaki pracowity, a więc mądry, jest siedzący obok „Pan Doktor”,
który nawet pijąc kawę w lokalu – pracuje. A personel lokalu sikał z radości, znając doskonale „Pana Doktora” i obserwując rozgrywającą się scenę i fascynację pań. Faza trzecia to
zapraszanie do tańca i odpowiedni „bajer” wybranej pani, która była zachwycona, że to
właśnie ona jest tą wybranką wśród wielu. I faza czwarta w czasie której w parku na ławce, lub w samochodzie zostaje skonsumowana krótka znajomość naiwnej wczasowiczki,
bo „Pan Doktor” żegna się, bo musi być jeszcze na dyżurze w szpitalu. I na tym na ogół
kończy się znajomość z „Panem Doktorem”, gdyż jutro on powtarza te same czynności
w innej kawiarni, szukając następnego „obiektu”, czy „towaru”. Czasami zdarzało się, że
„Pan Doktor”, ze świeżo poderwaną na „fajfie” w kawiarni panią – przychodził na dancing
do nas, do restauracji, oczywiście na koszt partnerki, gdyż doktor wyskakując z dyżuru,
zostawił w pośpiechu portfel w biurku, ale jutro oczywiście wszystko wyrówna co do grosza... Najczęściej tego jutra nigdy nie było.
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obstawione tłumem wielbicieli

Potem obyczaje się trochę rozluźniły i stroje trochę zmieniły, ale zawsze musiały być odpowiednie. „Cichy” miał swoją renomę. Bywały nieraz sytuacje śmieszne i wesołe, smutne
i wzruszające – nie sposób wszystkiego zapamiętać i opisać. Ale zawsze było bardzo przyjemnie, miło domowo i gościnnie.
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Atrakcyjne kobiety, które bywały

Nastąpił ciężki okres w kraju. Ustrój chylił się ku upadkowi. W sklepach pustki, wszędzie
kolejki od wczesnych godzin porannych. Kto chciał mieć coś do powiedzenia w interesie
spożywczym, a szczególnie w gastronomii musiał się dobrze nagłówkować. Tak też było
i tutaj. Szef robił, co mógł, ale był w tym dobry i załatwiał wszystko, co było potrzebne
w kuchni. A dzięki pomysłom i zaradności szefowej – pani Marysi – wszystko dobrze się
układało i restauracja, jak na tamte czasy – zaopatrzenie miała bardzo dobre. Nieraz goście dziwili się, że można tu dostać np. węgorza, czy tatara, gdy gdzieś indziej były to tylko
marzenia. Menu było stałe i to, co było w karcie zawsze można było zobaczyć na stole. Był
bufet zimny, gorące mięsa, drób, ryby – jak na tamte czasy, gdy wszędzie, wszystkiego
zaczynało brakować – było bardzo dobrze.

U CAŁK

I to były nasze żniwa. Te koncerty życzeń w stanie wojennym zaliczam do najbardziej
„kasowych” chwil w tym okresie. Goście, jak za dawnych czasów przychodzili do lokalu
najczęściej po kolacji, czyli około 19 lub 20 i gdy my o godzinie 21 ogłaszaliśmy koniec
dancingu – wszyscy najlepiej się bawili i dopiero wtedy docierało do nich, że za godzinę
nastąpi „czas milicyjny”. Więc trzeba było tę godzinę maksymalnie wykorzystać. Zamawiano więc dedykacje, płacono nam, a my graliśmy bez wytchnienia i przerwy do 21.55
– nieraz po kilka zapowiedzi na jedną melodię. Goście bawili się tak zachłannie, jakby
to miał być już koniec świata i te ostatnie chwile trzeba dokładnie wykorzystać. O 21.55
zakrywaliśmy momentalnie instrumenty, wsiadaliśmy w czekającą na nas taksówkę
i jechaliśmy szybko do domu, aby zdążyć przed wyznaczoną przez rząd i partię godziną.

„WOJENNY” DZIEŃ KOBIET
8 marca w Dzień Kobiet wieczorem przyszło do nas rozochocone towarzystwo pań, między innymi z Komitetu PZPR, na czele z wojskowym komisarzem miasta. On był ubrany
w wojskowy, łaciaty mundur i takież polowe buty – wszystko „idealnie ” pasujące do lokalu nocnego. A z wyglądu – ot, taki – chłopek-roztropek, sraka-motyka. Musieli gdzieś
wcześniej obchodzić kobiece święto i do nas przyszli trochę późno, jak na tamte czasy.
Gdy ogłosiliśmy koniec dancingu, przyszedł do nas i wydał nam rozkaz, oczywiście odpowiednim do czasu i jego stanowiska głosem, byśmy dalej grali. Zażądałem tego rozkazu
na piśmie, a gdy odmówił – w minucie już byliśmy w taksówce i jechaliśmy do domu. Potem dowiedziałem się, że jeździł pijany autem po chodnikach miasta. Musiało to dotrzeć
gdzieś „wyżej”, bo wkrótce – zabrano go z Krynicy. A my trwaliśmy nadal.

NIELEGALNE LWOWSKIE SENTYMENTY

Czasem goście bawili się tak zachłannie,
jakby to miał być już koniec świata
i te ostatnie chwile trzeba dokładnie
wykorzystać

Z tymi „półlegalnymi” w tamtych czasach melodiami lwowskimi to bywały różne wydarzenia. Trzeba było uważać, kto jest na sali, bo bywało, że słyszało się gościa, który pytał
z przekąsem – panie, co pan tak ciągnie do tego Lwowa? W tamtych czasach wiele rzeczy łączono z polityką. Przychodzimy pewnego dnia do pracy, a przy wejściu czeka na
nas znany w Krynicy działacz PZPR. Powiadomił nas, że przyjdzie na obiad znany nam
sekretarz partii i byśmy nie grali nic „trefnego” – no wiecie – o Lwowie, czy coś takiego.
Mówimy – nie ma sprawy, wszystko będzie dobrze. istotnie – przyjeżdża oczekiwany gość
wraz z towarzystwem. Gdzieś tak w połowie wieczorku, gdy siedzieliśmy w czasie przerwy
w korytarzu, nasz gość wyszedł z sali. Przechodząc obok nas – uśmiechnął się i stanął przy

drzwiach toalety. Wyjął portfel i przywołał nas do siebie. Gdy podszedłem, mówi – czemu nie gracie nic lwowskiego? Macie tu (podał mi
banknot) i zagrajcie, tylko bez dedykacji. I odszedł. Identyczna sytuacja była z pewnym wysoko postawionym członkiem Biura Politycznego PZPR, którego często widziało się w TV. Też zapłacił i kazał grać
o Lwowie. I też bez dedykacji. Takich wypadków było wiele, ze znanymi ludźmi z dziedziny polityki, sztuki lub z całkiem nieznanymi.

ZAGRANICZNI GOŚCIE
Pewnego dnia zdarzyło się tragikomiczne nieporozumienie. Skończył się „fajf” goście opuszczali lokal i zauważyłem – jak na werandzie
kelner krząta się, łączy i nakrywa stoliki. Podszedłem i pytam – co to
masz za wesele? A to jakieś Polonusy – odpowiada. Istotnie, gdy zaczęliśmy grać dancing – weszło elegancko, wieczorowo ubrane towarzystwo, panie w długich, przetykanych złotem sukniach, jak z garderoby
teatralnej, panowie na czarno – pełna gala. Zajęli przygotowane stoliki,
jedli, pili, lecz nie tańczyli. Myślimy sobie – czym tu rozruszać Polonusów
– tylko melodiami lwowskimi. I Adam zapowiada: „Dla naszych miłych gości z zagranicy
kraju, na powitanie w „Cichym Kąciku” z życzeniami miłego wieczoru – melodie lwowskie”.
I gramy – jaki to Lwów jest piękny i kochany, jak to my go nigdy nie zapomnimy itd. Cała
sala bawi się wesoło, a po skończeniu wiązanki bije brawo, a nasi „Polonusi” sztywno siedzą
przy stale, nawet przestali rozmawiać i konsumować. Okazało się, że to delegacja urzędu
miasta Kijowa! Ot – konfuzja – a my im wyśpiewujemy, jak to wrócimy do Lwowa. Nic dziwnego, że tak reagowali. I dobrze, że tylko tak, bo mogli to wziąć za prowokację polityczną
i odpowiednio nam podziękować. I bądź tu człowieku mądry i chciej wszystkim dogodzić.

Doskonała atmosfera połączona
z szampańską zabawą, bardzo smaczne
jedzenie i uprzejma obsługa to czego
oczekiwali klienci od „Cichego Kącika”

POLITYKA NA ESTRADZIE
Mieliśmy kolegę w Krynicy, który był zakochany w starych romansach. Szczególnie uwielbiał
Wertyńskiego. Gdy to słyszał płakał, płacił, stawiał wódkę i w ogóle był w „siódmym niebie”.
A że bywał u nas – graliśmy mu ulubione romanse. Pewnego wieczoru przyszedł z drugim
jegomościem. Usadził go przy stoliku, podszedł do nas i mówi – to mój znajomy z ZSRR, pograjcie mu te rosyjskie romanse, on zna się na kulturze – na pewno będzie zadowolony. Prosta sprawa – dedykacja i już gramy. Po minie kolegi widać, że jest jak zwykle w „siódmym
niebie”, natomiast jego partner siedzi sztywny, jakby połknął kij od szczotki. Po skończeniu
grania – porozmawiali chwilę ze sobą, kolega podszedł do nas i na nasze pytanie – co gościowi się nie podoba, odpowiedział – on mówi, że jemu nie wolno słuchać takiej muzyki, bo
w ZSRR Wertyński, jako „białogwardzista” jest zakazany. I bądź tu mądry – znów nie chodzi
o muzykę, lecz o politykę. Boże, co to był za system, który wszystko łączył z polityką!
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Gramy podwieczorek, kończymy grać piosenkę „Do szczęścia blisko, do nieba blisko”
– taki pościelowiec spokojny. Podchodzi tańczący gość, kładzie na organach 100 złotych
i mówi – jeszcze raz. Gramy, kończymy, podchodzi ten sam gość i ... historia powtarza się.
Tak kolejno sześć razy – ten sam numer. Gdy graliśmy szósty raz, podszedł do mnie kelner
i mówi – szef cię prosi. Po zakończeniu ogłosiliśmy krótką chwilkę przerwy dla wytchnienia
i ja z otrzymanym przed chwilą w ręce banknotem 100 złotowym zbiegłem do kuchni, do
szefa. A ten mówi – czy wy już nic więcej nie umiecie grać, tylko to samo w koło Macieju?
– goście się skarżą. Więc mówię – gość tańczy, za każdym razem płaci i każe grać to samo.
A szef na to – to czemu pan tu jeszcze stoi, pędź pan na górę i graj. Oczywiście popędziłem
– taki był interes.
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CIEKAWOSTKI
W Krynicy pracował lekarz dr Julian Zawadowski – późniejszy Naczelny Lekarz
Uzdrowiska. Leczył nie tylko Krynicę, ale
wszystkie okoliczne wioski. Wielki społecznik. Przysłużył się Krynicy nieomal w każdej dziedzinie jej życia. W okresie powojennym chodził na piechotę po okolicznych
wsiach, gdyż przecież żadnego prawie
transportu nie było dla lekarza. Pewnego
dnia zmęczony i głodny, wracając z wizyt
lekarskich do domu – wszedł do „Cichego”,
aby coś przekąsić. Obsługiwał go oczywiście sam właściciel, a oni jeszcze wtedy nie
znali się. Widocznie obsługa nie wypadła
najlepiej, gdyż dr Zawadowski zszedł do

Z tym płaczem gości – to różnie bywało. Były w Krynicy okresy, w których przyjeżdżali
określeni goście – czy to grupowo, czy też indywidualnie. Byli wśród nich „nasi” – czyli Żydzi z Izraela lub USA, „olrajty” – czyli Polonusy, najczęściej z USA . Pamiętam, że w marcu
gościli „prywaciarze” z Częstochowy, nazywani „siedmiu wspaniałych”. Mam do dziś zeszyt, w którym notowaliśmy wszystkich – imię, skąd pochodzi, co lubi, jak wygląda itd. Potem, po jakimś tam czasie, gdy gość znów był w Krynicy i odwiedził „Cichy” – wiedziało się
z zeszytu – kto zacz, skąd, co lubi itd. I zaraz „szła” przez mikrofon odpowiednia zapowiedź:
„Dla sympatycznego pana... itd.”. Gość dziwił się – jaką my mamy wspaniałą pamięć,
że wiemy – co lubi, jak się nazywa itd. I starał się nam rewanżować. Jemu było przyjemnie, a nam jeszcze bardziej. I tak wszyscy byli zadowoleni. Gdy się Żydom z Izraela czy USA
śpiewało – „Miasteczko Bełz”, czy „ Gdzie jest moje siedem dobrych lat” – to też ocierali
łzy. I to jak. I prosili o nagrywanie taśmy. I to się wszystko liczyło, bo gość za te trochę
wzruszeń płacił nam. A przecież z tego żyliśmy. Teraz już nie ma tamtych gości. Większość
wymarła. Gdy jeszcze grałem zawodowo – sprawdziłem kiedyś mój zeszyt ze spisem gości
– wielu z nich odeszło, właściwie większość. I czasy się zmieniły.

SENTYMENTY

Przez te wszystkie lata przez „Cichy
Kącik” przewinęło się wielu ludzi.
Ściany lokalu były świadkiem ludzkich
wzruszeń – zaręczyn, ślubów, zjazdów
rodzinnych, imienin i innych obchodów,
a także zwyczajnych towarzyskich
spotkań, które zwykle łączyły się z dobrą
zabawą i rozrywką często odrywającą
ludzi od ponurej rzeczywistości... A pan
Smodrzewski przez wiele lat zawsze
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Sala tańczyła, a większość płakała, bo kogóż by to nie ruszyło, gdy pochodził z tamtych
stron, a nie był wiele lat, wypił kilka kieliszków i usłyszał taki tekst. Każdego by to poruszyło. A i mnie, gdy patrzyłem na nich płaczących – też. I też płakałem. Ten człowiek to
pamiętał i gdy mnie spotkał w innym lokalu – poznał.

jęcia o obsługiwaniu gości i tylko psuje jej
interes. Gdy powiedziała mu, że to jej mąż,
a zarazem właściciel lokalu – przeprosin
i śmiechu było co nie miara. Do swoich
ostatnich dni byli najlepszymi przyjaciółmi. Nie było imienin szefa lub szefowej,
rocznic itd. aby nie było „Doktora”. I przy
każdej okazji, ze śmiechem wspominali
to wydarzenie.
Pewnego wieczoru podszedł do zespołu
„Lutka” kelner pracujący w restauracji
„Roma” – Adam Witos „Witassek”. Był
z jakimś towarzystwem. Poprosił, aby mu
zagrać „Viva Espania” i dawał 100 zł. Nikt
tego nie znał, gdyż szlagier ten dopiero zaczynał „wchodzić”. „Lutek” dosłownie dwa
dni wcześniej odpisał to z magnetofonu,
nauczył się, miał tekst i funkcje. Powiedział, że to zna. „To zagrajcie” – usłyszał.
Sto złotych, to był grosz nie do pogardzenia. Zagrali to wtedy na zamówienie
pięć razy, czyli każdy z zespołu zarobił po
100 złotych. Taka była wtedy cena nowości
muzycznych.

Toast za sukces
„Cichego Kącika”!
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Ach – gdzie tak było, jak u nas w niedzieli
Kajzerki z masłem człek na śniadanie wciął
Na corso z babą se szedł po kościeli
A jak miał forsy – no to ją do kina wziął,
Na obiad frygał z marchewką sznycelki
Kieliszek ćmagi se golnął i był zdrów
Usiadł se w parku, gdzie kwiaty pachnieli
Gdzie te niedzieli, gdzie mój kochany Lwów.

Dawni szefowie „Cichego Kącika” już nie żyją. Zarówno pan Smodrzewski, jak i pan
Banaś odeszli w zaświaty. Skończyły się dobre czasy lokali krynickich. A to, co było,
pamiętają nieliczni. I wspominają z łezką w oku.

z pracy tego kelnera, gdyż on nie ma po-
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serdecznie zapraszał gości do środka

Grałem kiedyś przez kilka miesięcy w „Piekiełku”. Pewnego dnia podszedł do mnie
w przerwie jakiś gość i mówi: – Ja pana znam. Pan jest ze Lwowa. Pytam go – skąd on to
wie? – Widziałem pana ongiś w „Cichym Kąciku”, gdy pan grał i śpiewał lwowskie piosenki
i przy tym pan płakał. Więc pan na pewno jest stamtąd. Przypomniałem sobie, że istotnie
było takie zdarzenie – na sali byli sami Polonusi i już po słuchaniu rozmów wiedziało się,
że to wiara ze wschodu przedwojennej Polski. Poznawało się to przecież po charakterystycznym „bałakaniu” z tamtym akcentem. I ja wtedy śpiewałem tango z tekstem:

i powiedział jej, aby natychmiast zwolniła

OŚNO

2 lutego w imieniny szefowej, pani Marysi, cały personel „Cichego”, goście i fiakrzy-saneczkarze umawialiśmy się na jedną godzinę pod „Cichym”. Lokal był wtedy nieczynny.
Stamtąd lasami jechaliśmy kuligiem do Mochnaczki. W pierwszych saniach Szef, Szefowa i zapas darów bożych, czyli – wódki, a w następnych, po kolei my wszyscy. Co chwilę szef brał pełną flaszkę i wkładał w śnieg obok stojących sań. Goście sań następnych,
jeżeli mieli flaszkę pełną – przejeżdżali obok, a kto nie miał – wyciągał sobie ze śniegu.
I w ten sposób cały kulig był wciąż zaopatrywany w napitek. Zapalano ognisko i pieczono
kiełbaski, które również odpowiednio podlewano. I wreszcie wracano do „Cichego”, gdzie
zaczynała się zabawa, aż do ostatniego trzeźwego gościa. Czasem jechano do innego
lokalu, ale jednak u siebie było najlepiej. A potem fiakrzy zygzakiem wracali do Krynicy.

kuchni, do szefowej, pani Smodrzewskiej
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Pan Stanisław Walenty Rechowicz,
syn twórcy „Cichego Kącika”, Władysława
Rechowicza oraz jego żona, Halina

„Cichy

Kącik”

we wspomnieniach
Danuty Rechowicz

Rodzina Rechowiczów: Stanisław i Halina
z córkami: Krystyną i Danutą

Fotografia dziadka pani Danuty, Władysława Rechowicza, wisi
w „Cichym Kąciku” na honorowym miejscu w głównej sali, przy
kominku. Pani Danuta mówi: Z której strony by na nią nie spojrzeć,
ma się wrażenie, że dziadek właśnie w tę stronę patrzy, tak, jakby uważnie obserwował wszystko, co się wokół dzieje. Jestem przekonana, że jest
zadowolony, że restauracja, którą zbudował, trafiła w tak dobre ręce...

DOM PRZY ZIELONEJ
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Z „Cichym Kącikiem” wiąże się bodaj najbardziej „dramatyczne” przeżycie z wczesnego
dzieciństwa. Miałam wtedy, wydaje mi się, 4 i pół roku. Była niedziela. Od rana byłam
podekscytowana, bo całą rodziną, na dodatek jeszcze z ciocią i drugą babcią, wybieraliśmy się wynajętymi dorożkami na przejażdżkę do „Cichego Kącika”, by zbierać maliny,
których krzaki rosły na skarpie opodal, a potem na ciastko i herbatę do „Cichego”. Wycieczka zaplanowana była na popołudnie. Mama i babcia zajęte były przygotowywaniem
obiadu, a my dzieci „urzędowaliśmy” na podwórku, gdzie wcześniej zrzucono do piwnicy
przywieziony węgiel i koks, którego resztki jeszcze zalegały. Oczywiście mieliśmy zakazane bawić się na podwórku, dopóki nie zostanie uprzątnięte, ale któż by o tym myślał!
Ktoś rzucił hasło: Robimy wyścigi! Start miał być pod zaporą na skraju posesji, a meta
na końcu podwórka. Było gorąco i miałam na sobie tylko majtki. Wystartowaliśmy.
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ZOBACZYĆ „CICHY KĄCIK”
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żona Maria

tryfikację małych górskich wiosek. Zaplanował i doprowadził do wybudowania dużego
ośrodka wypoczynkowego dla strażaków w Zbyszycach nad jeziorem Rożnowskim.

OŚNO

w 1936 roku, właścicielką była jego

w Nowym Sączu w latach 1945-1962
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wybudował restaurację „Cichy Kącik”

– Komendant Powiatowy Straży Pożarnej
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Dziadek Danuty, Władysław Rechowicz,

Dom, w którym się urodziłam, na ulicy Zielonej, wybudował „w połowie” mój dziadek
w 1933 roku. Jest to duża, 3 piętrowa kamienica, składająca się jednak z dwóch osobnych
części. W jednej z nich, której właścicielem był pan Wojna, od początku zaplanowany był
pensjonat, natomiast w części mojego dziadka miały być mieszkania lokatorskie. W jednym z nich mieszkali wpierw moi dziadkowie, potem rodzice. Ojciec z wykształcenia był
magistrem ekonomii, ale przez wiele lat pracował jako Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Zanim przeszedł na emeryturę był w stopniu pułkownika. Został
strażakiem trochę z przypadku. W czasie II wojny światowej, jako oficer rezerwy, został
aresztowany i jako zakładnik siedział jakiś czas w więzieniu w Nowym Sączu. Po jakimś
czasie został wypuszczony, ale po każdej akcji przeprowadzonej na Sądecczyźnie przez
ruch oporu, mógł się spodziewać kolejnych aresztowań. Wyjechał więc z Krynicy na organizowane w Warszawie kursy strażackie, zostawiając swoją matkę i młodą żonę. Był wysportowany, bo przed wojną grał w ataku w drużynie Cracovii, która była wtedy mistrzem
Polski. Startował też jako sprinter w zawodach lekkoatletycznych, osiągając mistrzostwo
Krakowa. Przyjęto go do Straży w Nowym Sączu i tam też pozostał po zakończeniu wojny.
Po jakimś czasie awansował na Komendanta Powiatowego. Był zaangażowanym społecznikiem. Zadbał m. in. o regulacje zbiorników wodnych na terenie powiatu i o elek-

Stanisław Rechowicz (w środku)

U CAŁK

w życie kulturalne i sportowe Krynicy Zdroju

Występy teatralne były jej pasją już od
czasów wczesnego dzieciństwa. Na zdjęciu
mała Danusia z Jolantą Borusiewicz,
też kryniczanką, późniejszą piosenkarką
znaną z przeboju „Hej, dzień się budzi”
Największym marzeniem była wyprawa

U CAŁ
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Pani Danuta została „cichą właścicielką”
„Cichego Kącika” jako młoda dziewczyna

Dzierżawcą był wtedy pan Banaś. Znałam go, ale moje wizyty w „Cichym” były
sporadyczne. Po śmierci ojca w 1983 roku kontakty stały się bardziej bliskie, choć
znów nie takie częste, bo przebywałam już wtedy za granicą. Przyjeżdżałam do
Krynicy kilka razy w roku, a podczas nieobecności reprezentowała mnie moja
mama Halina Rechowiczowa. W czasie, kiedy mieszkałam już w Szwecji i przyjeżdżałam do Krynicy kilka razy do roku, zawsze wpadałam albo sama będąc
w delegacji, albo z całą rodziną podczas wakacji i świąt na pyszne obiadki do
„Cichego”. Tradycyjnie był zawsze śledzik, marynowane rydze, barszczyk
z uszkami albo krokietem i często (o ile dobrze pamiętam nazwę) „diabelskie pierogi” – gotowane, a potem podsmażane, albo pstrąg z wody posypany świeżo utartym chrzanem.
Po panu Banasiu, dzierżawcą została jego „prawa ręka”, która z nim wcześniej przez wiele lat pracowała, pani Maria Szafraniec. Prowadziła restaurację sama, później ze wspólnikiem, później znowu sama. W czasach „komuny”,
kiedy to w Krynicy było zaledwie kilka restauracji, „Cichy Kącik” uważany był
za tę najlepszą, nie tylko ze względu na doskonałą kuchnię, ale też na ustronne położenie. Pojawiali się tam „panowie w delegacji” w towarzystwie pięknych pań, czy też wczasowicze z nowo poznanymi paniami, nie zawsze stanu
wolnego, by nie afiszować się w miejscach, gdzie dosięgnąć ich mógł wzrok
kogoś znajomego.
Czasy się zmieniły. W Krynicy otwarto wtedy wiele restauracji, barów, kawiarni, wybudowano kilka nowych domów wczasowych, pensjonatów, z których prawie każdy organizował „five o’clock” i dancingi. Konkurencja zrobiła się duża i w „Cichym Kąciku” nie
było już takiego tłoku, jak wcześniej. Po wielu latach „Cichy Kącik” zaczął podupadać.
Pani Marysia zaczęła mieć problemy z personelem. A potem, ze względu na chorobę,
musiała zamknąć restaurację na kilka miesięcy. W końcu powiedziała mi, żebym zaczęła rozglądać się za jakimś nowym dzierżawcą, bo ona już dłużej nie daje sobie rady ze
wszystkimi przeciwnościami losu.

Historyczny dokument „Inwentarz Cichego
Kącika” z 1938 roku to cenna pamiątka
Pani Danuty
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DZIERŻAWCY „CICHEGO KĄCIKA”
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z rodzicami dorożką do „Cichego Kącika”

Restaurację wybudował mój dziadek Władysław Rechowicz w 1936 roku. Był to budynek
drewniany, zbudowany z grubych modrzewiowych belek. Nigdy jednak moja rodzina
restauracji nie prowadziła, była od początku oddana w dzierżawę. Nie wiem, czy była
własnością obojga dziadków, czy dopiero po śmierci męża własność przeszła na babcię
Marię Rechowiczową, ale miała taki status, kiedy ja byłam dzieckiem. Natomiast wszelkie sprawy urzędowe i kontakt z kolejnymi dzierżawcami utrzymywał zawsze mój ojciec
Stanisław. Zupełnym przypadkiem, będąc już w klasie maturalnej, szukając jakichś papierów, zobaczyłam na biurku ojca podatek od nieruchomości na moje nazwisko i tak
dowiedziałam się, że to ja jestem właścicielką „Cichego Kącika”. Już w latach 50. babcia
dokonała darowizny na mnie, ale ponieważ byłam wtedy małym dzieckiem nikt mnie
o tym nie poinformował. Trzymali to w tajemnicy, żebym się nie wygadała, bo czasy były
ciężkiego komunizmu, wiele prywatnej własności upaństwowiano. Być może był wtedy
jakiś przepis, że dzieciom nie można było odebrać majątku i dlatego babcia zrobiła tę darowiznę właśnie na mnie, bo byłam młodszą wnuczką. Tego samego roku wyjechałam do
Krakowa na studia i oczywiście wszelkie papiery i kontakty nadal prowadził mój ojciec,
a ja byłam tylko „cichą właścicielką Cichego”.

OŚNO

Dzieciństwo pani Danuty wpisywało się

RODZINNY INTERES
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– Coś ty znowu zmajstrowała! A nie mówiłam, że nie wolno wam się bawić na podwórku? Nie było żadnego ratowania zadrapań białkiem. Mama wzięła mydło,
szczoteczkę i dokładnie mnie wyszorowała, usuwając w ten sposób czarne drobiny. Pamiętam dokładnie, że nawet nie pisnęłam, bo tak bardzo się bałam, że
będę musiała zostać w domu i ominie mnie ta wymarzona wycieczka do „Cichego”.
Dorożką! Mama była jednak łaskawa. Obiecałam, że będę posłuszna. Po obiedzie
zostałam ubrana w sukienkę z cienkiej, delikatnej bawełny (żeby jak najmniej urażać poszarpaną skórę) i wszyscy pojechaliśmy na Kopciową. Jechaliśmy długo
i powoli, bo cały czas pod górę i wydawało mi się, że do tego „Kącika” jest bardzo
daleko. No i były i maliny, i herbata w „Cichym”. Jakie jadłam ciastko nie pamię-

tam, pewnie popularne wtedy ciastko tortowe albo kremówkę. I wtedy też po raz pierwszy poznałam pierwszego dzierżawcę „Cichego” pana Lucjana Smodrzewskiego.

IE

M

Byłam najmłodsza i najmniejsza ze wszystkich, ale biegłam jak mogłam najszybciej a przed oczami miałam tylko metę, gdy na parę metrów przed nią potknęłam
się, przewróciłam i z rozpędu przejechałam jak długa po tej czarnej nawierzchni.
Widok był opłakany: pod zdartym naskórkiem, od szyi po gumkę od majtek tkwiły
drobiny koksu i węgla. Bolało, piekło, ale ja nic nie czułam. W głowie miałam tylko
jedną, jedyną myśl: – Nie pojadę dorożką do „Cichego Kącika”! Nie pojadę dorożką
do „Cichego Kącika”! Nie pojadę dorożką do „Cichego Kącika”! Za karę! Na pewno
mama na mnie nakrzyczy i każe mi zostać w domu, za karę! Szłam schodami na
górę i całą drogę powtarzałam to samo. Po drodze spotkałam sąsiadkę. – Boże!
Danusiu, jak ty wyglądasz! Powiedz mamie, żeby ci tę wiszącą skórę posmarowała
białkiem! Może się przyklei! Mama oczywiście, na mój widok, załamała ręce.

U CAŁK

Pani Danuta podczas swojej „pięćdziesiątki”
z Jackiem Wójcickim
Na „francuskie” urodziny: trójkolorowy tort

W czasach, gdy urządziłam w „Cichym Kąciku” swoją pięćdziesiatkę, dzierżawcą była
pani Maria Szafraniec, przez wszystkich nazywana panią Marysią. Restauracja została
zamknięta dla innych gości. Zjechali się moi starzy i nowi przyjaciele. Przyjęcie było „tematyczne” – każdy miał pojawić się w jakimś kapeluszu. Ponieważ było lato i impreza
zaczęła się powitalnym drinkiem przed wejściem, zgromadzeni tam goście, którym fantazji nie brakowało, bo pojawili się w kapeluszach najróżniejszych kształtów i kolorów,
wyglądali z góry jak barwne kwiatki rozsiane na trawniku.
Wśród zaproszonych gości była dość duża grupa moich przyjaciół z „Piwnicy pod Baranami”. Całą imprezę prowadził jej ówczesny szef artystyczny Marek Pacuła, a śpiewem
uświetnił Jacek Wójcicki przy akompaniamencie Konrada Mastyło na pianinie i Michała
Półtoraka na skrzypcach.

„FRANCUSKA” MAMA
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piwniczańskich: Marek Pacuła, wówczas
dyrektor artystyczny Piwnicy Pod Baranami
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Umówiłam się wcześniej z panią Marysią, przedstawiłam jej mój plan i zaczęłyśmy go realizować. Nad miejscem, na którym siedzieć miała Jubilatka, zostało powieszone duże,

Jubileusz po raz kolejny, swoim pięknym głosem, uświetnił Jacek Wójcicki, który dla
Jubilatki zaśpiewał wiązankę najbardziej znanych francuskich piosenek, ale kiedy na
zakończenie, klękając przed nią, odśpiewał arię Jontka z „Halki”... „Oj Halino, oj jedyna,
dziewczyno moja!” wszystkim gościom i całemu personelowi oczy pokryły się mgiełką,
a Jubilatka nie była w stanie powstrzymać łez radości i wzruszenia.

Pani Halina odbiera hołdy od artystów
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Urządziłam tam również przyjęcie z okazji 80. rocznicy urodzin mojej mamy Haliny Rechowiczowej. Impreza też była tematyczna, bo i wystrój restauracji i menu były francuskie
z racji tego, że jest to ulubiony język mojej mamy, która przez wiele lat udzielała z niego prywatnych korepetycji. Mama kocha wszystko, co francuskie, musiały więc być takie
i potrawy, i piosenki.

piękne zdjęcie z jej młodości, otoczone girlandami
w trzech francuskich kolorach. Kolory te dominowały podczas przyjęcia, bo była w nich dekoracja stołu
i polne kwiaty w wazonach – maki, chabry i jakieś
białe kwiatki, które z panią Marysią zbierałyśmy na
okolicznych łąkach. Takież było zwieńczenie urodzin, czyli wielki tort pokryty białą bitą śmietaną
i udekorowany jagodami (po naszemu borówkami)
i malinami. Nie obyło się też oczywiście bez części
artystycznej, wierszyków, piosenek okolicznościowych, przeze mnie na tę okazję specjalnie napisanych, wydrukowanych i rozdanych gościom dla
ogólnego śpiewania. Przeplatane były oczywiście
wspomnieniami z dzieciństwa i młodości Jubilatki,
które wcześniej spisałam i w przerwach między kolejnymi daniami „uchylałam rąbka tajemnicy” ku zaciekawieniu zgromadzonych gości i wzruszeniu mamy.

OŚNO

śpiewa Jacek Wójcicki, gra Michał Półtorak

MOJA „PIĘĆDZIESIATKA”
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Rechowicz z „Piwnicą pod Baranami”,
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„Francuskie” 80. urodziny Pani Heleny
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wtarzać mi te same słowa:
– Pani Danusiu, pani pamięta jakie jest moje największe marzenie?
Chciałbym kiedyś prowadzić „Cichy Kącik”.
A ja niezmiennie odpowiadałam:
– „Tak, tak pamiętam! I będę oczywiście o Panu pamiętać jak sprawa stanie się
kiedyś aktualna.”

Pani Danuta w Szwecji pracowała
w wydawnictwie książek dla dzieci, stąd
jej znajomość z Astrid Lindgren, autorką

W końcu spełniło się marzenie pana Darka. Widziałam z bardzo bliska jego starania
i działania na przestrzeni wielu lat i wiedziałam, że nie znajdę lepszego następcy.
Oboje z żoną są przykładem ludzi, którzy wiedzą jak należy prowadzić interes i uzupełniają się doskonale pod każdym względem.

„Pippi Langstrumpf” i „Dzieci z Bullerbyn”
Zajmowała się też tłumaczeniami
szwedzkiej literatury dziecięcej na język
85
polski. Tę wierszowaną bajkę Elsy Beskow
K Ą Pacułą
przetłumaczyła wraz z Markiem
C
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Przy każdym naszym spotkaniu pan Darek nie omieszkał też po-
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Piwnicy Pod Baranami

Z panem Darkiem Mikulskim i jego żoną Marzenką znałam się od dawna, ponieważ
przed wielu laty przejął niewielką kawiarenkę na parterze budynku przy ulicy Zielonej,
w którym się urodziłam i dokąd regularnie przyjeżdżałam, tylko w tej drugiej części, w której teraz znajduje się hotel. Widziałam jak potrafił z bardzo nieciekawego miejsca stworzyć miłą i przytulną kawiarenkę z ogródkiem. Dbał o wystrój, o atmosferę i o klientelę.
Po kilku latach przekonał właściciela budynku, by powiększyć lokal o całe piętro, zrobił
generalny remont i stworzył bar – restaurację nazwaną od budynku „Adria”, nawiązującą
wystrojem i nastrojem do starej Krynicy. Jego żona Marzenka ma wielki dar estetyczny
i zadbała o najmniejsze szczegóły, takie jak fotografie starej Krynicy, meble, bibeloty.
Często zapraszali mnie do środka na kawkę, ale też żeby mi pokazać kolejne zmiany.
Pan Darek ciągle miał jakieś nowe pomysły, o których mi opowiadał, a ja w czasie mojego kolejnego przyjazdu widziałam jak szybko przechodził od słowa do czynu. Realizował
swoje plany i marzenia, zawsze miły, sympatyczny, uśmiechnięty i pełen energii, a jego
żona, mimo wyglądu młodej dziewczyny, uporządkowana, systematyczna, trzymająca
zawsze rękę na pulsie i dbająca o najmniejsze detale.
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Piotr Ferster – ówczesny dyrektor

GODNY NASTĘPCA

GŁ

Jacek Wójcicki, Danuta Rechowicz,
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Przed „Cichym Kącikiem” od lewej

IKU CAŁK
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Nie bójmy się
zmian

Y
SIĘ W

Dariusz Mikulski w świeżo przejętym
obiekcie: Jak się zmierzyć z wyzwaniem?

Nie bójmy się
zmian
Po wielu latach świetność „Cichego Kącika” przygasła. Zmieniająca
się koniunktura i konkurencja dały się we znaki. W 2008 roku „Cichy” był dość przestarzałą, drewnianą budowlą, której chwile były
policzone. Nieoceniona pani Maria nie miała już sił na prowadzenie
dzierżawionej restauracji. Właścicielka, Danuta Rechowicz, przebywająca od lat w Szwecji, nie musiała długo szukać następcy. Wierzyła, że Dariusz Mikulski przywróci jej dawny blask.

kiedy nadeszła propozycja kupienia
„Cichego Kącika”. Romantyzm i marzenia
przeważyły szalę i Dariusz zainwestował
w „Cichy Kącik”
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Państwo Smodrzewscy w „Cichym
Kąciku” w kuchni, 1968 rok. Sercem
każdej restauracji jest kuchnia wraz
jej z zapleczem. Tu tworzy się jej dobra
renoma i sukces. Tak wyglądały stare
pomieszczenia kuchenne i zaplecze przed
generalnym remontem, którego podjął
się Dariusz. Lata użytkowania i brak
kapitalnych remontów zrobiły swoje
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Dariusz Mikulski, prowadzący wówczas w Krynicy restaurację „Adria”, nosił się z zamiarem utworzenia nowego lokalu. Zawsze chciał mieć karczmę – miał to w genach
po pradziadku, Józefie Mikulskim, który przed pierwszą wojną światową prowadził karczmę koło Grybowa. Dariusz miał już przygotowany projekt wybudowania
na własnej działce w dzielnicy Słotwiny dużej karczmy. Wspominał już dawno pani
Danucie, że chciałby kupić „Cichy Kącik”, ale nic z tych rozmów nie wynikało. Tymczasem, kiedy na działce na Słotwinach podciągnięto media i za 3 miesiące miały ruszyć prace budowlane, przyszła oczekiwana propozycja. Mikulscy mieli spory zgryz,
bo zainwestowali w projekt nowej karczmy i przygotowania, ale nie zastanawiali
się długo. Wiedzieli, że budynek jest w stanie opłakanym i że inwestycja pochłonie sporo pieniędzy i czasu. Dali jednak uwieść się legendzie tego miejsca, pragnęli
odtworzyć świetność słynnego lokalu. „Cichy Kącik” to było coś. Dariusz, pasjonat
i marzyciel, nie dał sobie czasu na wątpliwości. Znajomi z Krynicy pukali się głowę
– wspomina – po co ci ten kłopot? Miejsce po planowanej karczmie na Słotwinach do
dziś stoi puste, „Cichy Kącik” się rozrasta.
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Słotwiny. Dariusz zrezygnował z niego,

CICHY KĄCIK ZMIENIA WŁAŚCICIELA
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Projekt dużej karczmy w dzielnicy

Y
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WIELKI REMONT
Domek – legenda nadawał się do generalnego remontu. Kiedy buduje się nowy
obiekt, wtedy jest wszystko jasne, realizuje się projekt. A tu było całkiem inaczej,
co krok nowa niespodzianka. Przy rozbieraniu podłogi okazało się, że pod spodem
jest studnia. Gość młotem kuje, nagle młot mu wpadł, wkładają kij, nie ma końca –
Dariusz dziś się śmieje, ale wtedy nie było wesoło. Trzeba było odprowadzić wodę
i zabetonować otwór. Innym razem okazało się, że w jednym winklu w podłodze była
dziura. Była tam wcześniej winda na sznurek, potem ktoś ją zlikwidował i zabił deskami. Cudem nie doszło do wypadku, pracownik o mało nie wpadł do szybu po windzie, w ostatniej chwili złapał się ściany. Piec z kotłowni trzeba było ciąć palnikiem
na kawałki, bo był taki ciężki. Wycięto i wyniesiono potężne rury z centralnego ogrzewania, wypruto do zera stare kable. W magazynach pod podłogą była goła ziemia,
a fundamenty budynku jak pod domkiem campingowym. Wykopki i wylewki nowych fundamentów sięgnęły w dół dwa i pół metra, cały budynek pokryła izolacja.
Gdy już się z tym uporano i były gotowe nowe instalacje elektryczne, wodne i gazowe, podłogi, łazienki i bar, pozostało tylko ściągniecie z dachu starej blachy
i położenie nowej. A tu znów odkrycie: więźba dachowa jest zupełnie spróchniała.
Dariusz akurat był w Nowym Sączu, gdy odebrał telefon, że pod spodem nie wygląda to najlepiej. Trzeba było podjąć decyzję o wymianie konstrukcji dachu, wiążącą
się z dużym ryzykiem, bo gdyby zaczął padać deszcz, zalałby nowe wykończenia.
Na szczęście chłopcy się sprężyli, zrobili nowy dach w ciągu tygodnia i nie spadła
w tym czasie kropla deszczu. Widać stary Rechowicz „z góry czuwał” – nowy właściciel wierzy w jego opiekę.

SKARBY PANA SMODRZEWSKIEGO
To był ostatni dzwonek, żeby uratować lokal. „Cichy Kącik” dotąd cały czas funkcjonował, ale bardzo podupadał. Goście przychodzili z sentymentu, ale nowi nie
przybywali, widząc wyposażenie „à la wczesny Gierek”, ławki w ogródku byle jak
wsadzone w ziemię, wszystko zarośnięte, niewykoszone. Nie dało się dłużej tego
przypudrowywać. Albo remont generalny, albo rozbiórka.
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przechowuje w „Cichym Kąciku”
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które Dariusz do dziś pieczołowicie
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Przy rozkopywaniu terenu natknięto się na stare rury, jakieś dziwne elementy konstrukcyjne. Wtedy powstała plotka, że może tu być zakopana przez Smodrzewskiego
skrzynia ze złotymi dolarówkami z czasów dobrej prosperity lokalu. Skrzyni pana
Lucjana jak dotąd nie znaleziono, a jego wnuczka, obecnie pani profesor z Łodzi,
odwiedza lokal co roku, gdy spędza wakacje w Krynicy, tak jak kiedyś spędzała wakacje u dziadków, którzy mieli obok restauracji mały domek, właściwie camping. Od
niej to pochodzą prawdziwe skarby pana Smodrzewskiego: zbiór starych fotografii
z „Cichego Kącika”.

Prawdziwe „skarby” Smodrzewskiego,

Z

W

Z boku, gdzie jest teraz nowa część, była piwnica, w której trzymano żywność. Za
podwójnymi drzwiami panowała stała temperatura 6 stopni przez cały rok, zima czy
lato. Po dawnych dzierżawcach zostało pełno słoików, a w nich papryki, grzyby marynowane. Dariusz myślał o zrobieniu tu piwniczki z winem, ale pomieszczenie było
za małe, około 3 x 5 m, przy tym za niskie. Dalej, pod skarpą był betonowy bunkier,
a w nim chlewik, za czasów Pana Smodrzewskiego hodowano tu świnki na odpadkach z kuchni. Takie były czasy, lokal musiał być samowystarczalny, nie groźna mu
była awaria prądu, bo była swoja studnia, piec na węgiel, muzyk przy świecach grał
na akordeonie, do wentylacji wystarczyło otworzyć okna na przestrzał.

Y
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Budynek „Cichego Kącika” obłożono
z zewnątrz deskami szalunkowymi
i ułożono nową dachówkę

Bez zmian pozostała klatka schodowa,
sala z barem i mała sala, dzięki czemu
zachowała się tzw. „dusza” lokalu

konstrukcyjne
Większość gości robiąc rezerwację prosi
o miejsce w małej sali, która jest
najbardziej autentyczną częścią
„Cichego Kącika”
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Ze starego „Cichego Kącika” zostały stare mury, podpiwniczenie, główne bele konstrukcyjne. Bez zmian pozostała klatka schodowa i mała sala. Sufitu nie dało się zachować, był tak spróchniały, że tylko lakier go trzymał. Deski były pokryte brązowym
czekoladowym lakierem, jak zaczęto je czyścić, wszystko się w palcach rozsypywało.
Nic dziwnego: przez tyle lat w lokalu się paliło, ludzie tańczyli, różnice temperatur
i brak wentylacji. Dawniej stosowano inną izolację: między strychem a salą główną
były wysypane trociny, teraz jest wełna mineralna, odpowiednia wentylacja. Udało się
zostawić część tragarzy – grubych belek stropowych, które były jeszcze zdrowe. Chcieliśmy jak najwięcej zachować, bo stare drzewo ma fajną duszę – mówi pan Darek – do
dziś wiele osób robiąc rezerwację prosi właśnie o miejsce w małej sali.

Z zewnątrz budynek obłożono na nowo w całości deskami szalunkowymi, bo
po wycięciu uszkodzonych fragmentów zrobiła się szachownica. Nowa kuchnia
musiała powstać w obrysie starego budynku, w tych samych pomieszczeniach.
Trzeba było zgrabnie rozmieścić, zgodnie z wymogami Sanepidu, magazyn suchy
i magazyn zasobów, obieralnię, chłodnię, pomieszczenia socjalne i kuchnię tak,
żeby się wszystko zmieściło. W urzędzie był zgłoszony remont, a nie pozwolenie
na budowę, więc wymiary budynku musiały zostać te same. Przyjechali nawet
urzędnicy ze starostwa sądeckiego zmierzyć dokładnie po remoncie, czy niczego
nie przybyło.
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mury, podpiwniczenie i główne bele
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Ze starego „Cichego Kącika” zostały stare
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KOLEJNY ETAP – NOWA CZĘŚĆ

w trakcie odbywania się dużych imprez
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powodzeniem wśród gości „Cichego
Kącika” w pogodne dni letnie oraz
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Wybudowano grill, który cieszy się dużym

Remont z wszystkimi „przygodami” zajął cały rok, podczas gdy budowa nowej części lokalu tylko 7 miesięcy. Już wcześniej powstał grill i wiata, ale potem stało się jasne, że trzeba dalej rozbudować karczmę i w 2015 roku postarano się o pozwolenie na budowę. Było to konieczne, żeby przyjmować
grupy i organizować imprezy w taki sposób, by nie przeszkadzać gościom
spożywającym posiłki. Powstała druga sala i obszerny balkon, a w piwnicy duża nowoczesna kuchnia. Dawna kuchnia ma teraz charakter pomocniczy. W sumie powierzchnia lokalu, na trzech poziomach, powiększyła się
o 580 m kw., z czego jedna trzecia to nowa sala konsumpcyjna. Na górze są pokoje gościnne i dodatkowa szatnia, a na niższym poziomie nowe toalety i cała
nowoczesna kuchnia. Nowa część jest zakomponowana tak przemyślnie, że
z zewnątrz nawet nie widać, że lokal się powiększył. Prace nad projektem trwały prawie rok, ciągle ulepszano koncepcje tak, by zyskać nową powierzchnię,
a zachować kameralny klimat karczmy. Budynek trzeba było wpasować w teren. Podczas budowy wydarzyła się tragedia: pewnej nocy przyszła ulewa, która
zmyła przygotowane pod ławy wykopy i zasypała wszystko ziemią ze skarpy.
Ale sprawna ekipa firmy ERBET z Nowego Sącza – szybko się z tym uporała. Dariusz polega na lokalnych fachowcach: stolarze z Berestu czy kowale z Grybowa
to ludzie, którzy znają „Cichy Kącik”, a jego właściciele cenią ich za solidność.
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Dariusz w towarzystwie uroczych kelnerek
zaprasza gości do „Cichego Kącika”,
gdzie czeka na nich wyśmienita kuchnia,
uprzejma obsługa i dobra zabawa
...a dobra zabawa w „Cichym Kąciku”
wiąże się często z muzyką, która tworzy
w restauracji niepowtarzalny klimat.
Sam Dariusz bierze również w tym czynny
udział grając w kapeli na skrzypcach

Na topie
„Cichy Kącik” został gruntownie zmodernizowany – co prawda remont był kosztowny i zabrał sporo czasu, ale pomógł w doprowadzeniu podupadłej restauracji do pełnej świetności. Lokal się powiększył
i mógł teraz pomieścić dużo więcej gości, a wystrój wnętrz zmienił się
nie do poznania. Nastąpiły gorączkowe przygotowania do uroczystego
otwarcia, które odbyło się 1 sierpnia 2009 roku. Otwarcie „Cichego
Kącika” okazało się wielkim sukcesem.

PIERWSZY DZIEŃ SIERPNIA 2009

TALENT I DOBRA RĘKA

Otwarcie „Cichego Kącika” po remoncie, w dniu 1 sierpnia było pełnym sukcesem. Był środek wakacji, karczma była pełna, przyszli stali klienci Dariusza z poprzednich lokali, przyszli też ludzie, którzy pamiętali świetność „Cichego”,
no i przejeżdżający drogą turyści. Cieszę się, że mogę dalej tworzyć tę historię, która sięga czasów przedwojennych – mówi Dariusz. Fajne jest, jak ludzie wspominają, przyjeżdżając tu i mówią: „wie pan co, jak ja tutaj w 60. latach z moją żoną tańczyłem, to parkiet był nasz”. Kiedyś opowiadał jeden z gości: „ja tutaj z Warszawy
taksówką przyjeżdżałem, udowodnię to następnym razem” – a w zimie przywieźli
z żoną zdjęcia sprzed lat: ona z włosami blond do pasa, a on pod muchą. Wielu historii wysłuchuję od klientów. Przychodzą z dziećmi i wnukami, żeby im poopowiadać. Raz przyjechali Państwo dobrze po osiemdziesiątce, w „Cichym Kąciku” się
poznali i wyjechali do Australii. Byli w trakcie ostatniej wycieczki do rodzinnego
kraju, odwiedzali Kraków, Tarnów, a w Krynicy spali, jak przed laty, w „Witoldówce”.
Wspominali, jak się poznali, przy którym stoliku siedzieli, jakie dedykacje im puszczał zespół – ot, kawał historii.

Dariusz mówi, że ma rękę do podupadłych lokali, bo jak wziął w dzierżawę „Adrię”
w 1996 roku, to była to ruina i rok zajęło mu wyprowadzenie jej na równe tory. Zamiłowanie kulinarne miał od małego, gdy tata mówił, że trzeba coś koło domu zrobić,
zawsze uciekał do mamy do kuchni, do garczków. Nie miał problemu z wyborem
szkoły, już w podstawówce chciał iść „do gastronoma”. Ukończył technologię i organizację żywienia w Technikum im. KEN w Nowym Sączu. Potem prowadził sklepy
spożywcze, kebab, ogródki piwne na deptaku i firmę cateringową. Szkoda trochę
„Adrii”, bo spędził tam kawał życia i zrobił z lokalu cacko: korytarz prowadził jakby
przez starą Krynicę, kowal zrobił lampy takie, jakie były na deptaku, podłoga wyłożona piaskowcem. Ławeczki były kopią tych autentycznych, na ścianach namalowane
w sepii stare domy, pierwsza krynicka taksówka, zdrój Jana. Okno było wmalowane
w ścianę, był w restauracji stary kredens i krzesła, prawdziwe drzewa, kraty, mnóstwo pamiątek. A w perspektywie schodów namalowany widok na dolną Krynicę,
w tle kościół. To był niepowtarzalny klimat. Dużo firm zamawiało w „Adrii” imprezy,
a telewizje, takie jak TVN i MTV, kręciły programy, klipy, zdjęcia do serialu „Brzydula”.

Dariusz włożył dużo energii i serca
w podupadłą „Adrię”, kiedy wziął ją
w dzierżawę w 1996 roku. Stworzył w niej
tak niepowtarzalny klimat, że dużo
firm zamawiało w niej imprezy, a stacje
telewizyjne TVN i MTV kręciły w jej
scenerii programy, klipy i zdjęcia do
serialu „Brzydula”
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RODZINNA FIRMA
Dariusz z „Adrii” musiał jednak zrezygnować, choć prowadził ją jeszcze do
2013 roku, wraz żoną dzieląc czas pomiędzy dwa lokale. „Adria” funkcjonowała do 4 rano, a „Cichy Kącik” zamykany był o 22.00. Gdy urządzano
sylwestra, ten w „Adrii” rozpoczynał się o 19.00, a w „Cichym” godzinę
później. Dariusz witał jednych gości, a gdy już zasiedli do stołów i kelnerzy roznosili przystawki, jechał witać gości w drugim lokalu i tak całą noc
krążył, by doglądać obydwu imprez. Często żona siedziała w jednym, a on
w drugim obiekcie, nigdy nie spędzili razem andrzejek czy innych świąt.
Dlatego, kiedy zaczęli myśleć o rozbudowie „Cichego Kącika”, stwierdzili,
że skupią się tylko na jednym miejscu.

Marzenka, żona Dariusza, pilnuje kuchni,
dba o wystrój, dekoracje i personel, a miłe,
uśmiechnięte kelnerki w strojach regionalnych
podkreślają klimat tego magicznego miejsca

Dalej pracują razem, Marzenka pilnuje kuchni, dba o wystrój, dekoracje,
personel, a Dariusz zajmuje się marketingiem i promocją. Lokal to nie jest
sklep z butami, trzeba gościa przywitać, usadzić, zająć się nim, dopilnować
kuchni – mówi Dariusz – córka Ania, studentka dziennikarstwa, wypomina,
że w weekendy i w święta rodziców nigdy w domu nie było. Jest powiedzenie
„w gastronomi pije się w poniedziałki”… Na szczęście zespół pracowników
„Cichego Kącika” jest zgrany i dobrze się rozumie. Stały personel to duży
komfort pracy, jedna kucharka i kucharz są tu od samego początku, a pozostałe osoby pracują już od dłuższego czasu.

Marzenka ma wielki talent do wyczarowywania
nastroju wnętrza. Każda jej nowa dekoracja, związana
100
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z różnymi okazjami, zwraca uwagę niebywałą 101
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Księga pamiątkowa jest cała zapisana.
Galeria zdjęć gości pokrywa ścianę korytarza. Widzimy aktorów, sportowców,
muzyków. VIP-y zawsze się tu zachowują naturalnie, na luzie. Kiedyś wpadł
Cezary Pazura, a tu karczma pełna,
ani jednego miejsca. Wtedy para spod
okna zaproponowała swoje miejsca
w zamian za wspólne zdjęcie i autograf.
Wymienić wszystkich słynnych ludzi
nie sposób. Kiedyś Agnieszka Chylińska
była incognito, a potem w RMF w niedzielę chwaliła, jak w „Cichym Kąciku”
została dobrze przyjęta. Takich przygód
było więcej: a to Adam Gessler opisał
karczmę w „Przekroju” i w swojej książce, promowanej w Hotelu Francuskim
w Krakowie, a to Ilona Adamska umieściła ją w swoim wydawnictwie „Szczypta
luksusu”. Media często proszą o przepisy, zwłaszcza z okazji świąt, Dariusz nigdy nie odmawia, to dobra promocja.

Na ścianach „Cichego Kącika” wiszą
dyplomy i certyfikaty jakości, a księga
pamiątkowa cała zapisana jest przez
znanych i mniej znanych gości bardzo
zadowolonych ze smacznej kuchni
oraz uprzejmej obsługi
Dariusz i Ilona Adamska ze swoją
kolejną książką „Szczypta Luksusu 2”

„Cichy Kącik” gości często w swoich
progach bardzo znane osobistości ze
świata polityki, muzyki, filmu, sztuki
i sportu. Był tu m.in. – były premier Józef
Oleksy (od lewej), Krzysztof Penderecki,
światowej sławy kompozytor oraz
prezydent Chorwacji Stjepan Mesić

Tablica pamiątkowa od wdzięcznych gości
102
NA T PIE
O

KTO TU NIE BYWAŁ!
Gdy pytam Dariusza o najważniejszych gości, łapie się za głowę: kto tu nie bywał!
Z ważnych gości najlepiej wspomina prezydenta Chorwacji, który gościł tu przy
okazji Forum Ekonomicznego. Ambasada wynajęła cały lokal na kolację, po części
oficjalnej prezydent zaprosił nas do stolika, pytał o karczmę i zapraszał do Chorwacji.
Wyjątkowo serdeczny człowiek, zadbał o ochronę z BOR i policji, prosił, żeby zapytać,
co chcieliby do jedzenia i picia i podać im tak, żeby wszyscy byli zadowoleni – rzadko
się zdarza, żeby ktoś z VIP-ów o to dbał. Wspomina też Pendereckiego, kompozytora,
który pojawił się z żoną, niezapowiedziany, a gdy rozmowa zeszła na historię karczmy, powiedział: Oj synku, jak ja tu przyjeżdżałem, Ciebie na świecie nie było… Podczas Forum Ekonomicznego zawsze są tu głowy państw, ostatnio zawitał prezydent
Macedonii, jest w tym trochę zachodu, bo BOR wszystko sprawdza, ale wizyta podnosi prestiż lokalu, no i jest satysfakcja. Kiedy przychodził były premier Józef Oleksy,
zawsze brał Darka pod rękę i pytał: Jak tam, dajesz radę, jak ci idzie? No to trzymam
kciuki, powodzenia. To było bardzo miłe. Przy festiwalach im. Jana Kiepury – goszczą
artyści. Podczas festiwalu karczma jest czynna dłużej niż zwykle, bo osoby starsze
tradycyjnie przyjeżdżają na kolację, potem na koncert, a po koncercie chcą tu wrócić, więc czeka się na nich z zamknięciem – od 40 lat jest taki sam zwyczaj.

Wpis burmistrza Krynicy Zdroju
dr Dariusza Reśko
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BEST RESTAURANTS
Ściany „Cichego Kącika” pokrywa kolekcja prestiżowych wyróżnień „Poland 100 Best
Restaurants” – przez cztery lata pierwsze miejsce w kategorii karczm trafiało właśnie
tutaj. To konkurs służący promocji najlepszych lokali gastronomicznych w Polsce oraz
uhonorowania pracy i osiągnięć ich właścicieli i personelu. Pierwszy raz startowali
w 2011 roku. Gdy dostaliśmy maila, że mamy I miejsce jako najlepsza karczma w Polsce,
myślałem, że to jakiś żart, że ktoś nas wkręca. Gala była w Gdańsku w Hiltonie, ale nie
pojechałem, bo było wesele siostrzenicy. Poprosiłem znajomą z Gdańska, by odebrała
w moim imieniu, zobaczyłem na zdjęciach, jaki to rozmach – wspomina Dariusz. Z roku
na rok konkurs obejmuje coraz więcej lokali i ma coraz większy zasięg. Na ocenę mają
wpływ głosy oddane przez internautów, opinie na portalach Facebook i Tripadvisor,
a zdobywców największej liczby głosów oceniali inspektorzy. Oceniano głównie jedzenie, ważne, żeby wszystko było robione tu, na miejscu, niedopuszczalne mrożonki czy półprodukty. Liczył się wystój, ubiory kelnerek, muzyka, reklamy nie metalowe
ani plastikowe, naczynia nie cechowane firmami, tylko czyste lub z własnym logiem.

„Cichy Kącik” był najlepszy w latach 2011-2014,
a w 2015 roku dostał 3 widelce i nagrodę 5-lecia.
Taka nagroda niesamowicie zobowiązuje – twierdzi
Dariusz – robimy różne imprezy dla poważnych firm,
zarządów, wszystko musi być idealnie. Żeby utrzymać
się na poziomie nie można sobie pozwolić na żadne
potknięcie. Nikt sobie nie zdaje sprawy, jak ta nagroda wymusza jeszcze więcej pracy. Od dwóch lat właśnie tutaj, przy okazji wyborów Miss Polski w Krynicy
wydawana jest uroczysta kolacja dla laureatek, filmowana przez Polsat. Podczas Mistrzostw Świata
w Kickboxingu gościł w karczmie cały zarząd federacji i sędziowie międzynarodowi. Władze Krynicy i Nowego Sącza często wybierają lokal dla swoich gości.

Goście dużych krynickich imprez, takich jak Festiwal im.
Jana Kiepury lub Forum Ekonomiczne często zaglądają
Darek z prestiżowymi medalami i nagrodą w postaci

do „Cichego Kącika”

bonu towarowego, które otrzymał w konkursie
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„Poland 100 Best Restaurants. „Cichy Kącik” był

Magdalena Bieńkowska, Miss Polski 2015, podobnie

najlepszy w latach 2011-2014, a w 2015 roku dostał

jak laureatki z poprzedniego roku, zostanie w pamięci

3 widelce i nagrodę 5-lecia

gospodarzy lokalu
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„Cichy Kącik” przeszedł pomyślnie proces certyfikacji „Małopolskiej Trasy Smakoszy” i po raz pierwszy w 2013 roku uzyskał Certyfikat Regionalnej Karczmy Małopolski. Otrzymał wówczas najwyższą ocenę punktową spośród wszystkich 38
karczm – laureatów konkursu i został okrzyknięty najlepszą karczmą Małopolski.

Dariusz z zespołem kelnerek „Cichego
Kącika” w strojach regionalnych

Dariusz Mikulski to prawdziwy dobry gospodarz. Pamiętam, gdy Małopolska Organizacja Turystyczna w roku 2014 organizowała w Krynicy Zdroju uroczyste otwarcie letniego sezonu turystycznego, cała ekipa jadąca do pracy, żeby przygotować
imprezę, zgromadziła się na roboczej kolacji w „Cichym Kąciku”. Wszyscy byli podekscytowani i prześcigali się w pomysłach, jak jeszcze urozmaicić imprezę. Padł
pomysł, żeby przebrać się w elementy strojów góralskich. Dariusz wyciągnął swoje
regionalne stroje. Finał był taki: Prezes MOT i Marszałek Województwa Małopolskiego na estradzie wystąpili w góralskich strojach właściciela „Cichego Kącika”,
poprzebierały się też koleżanki z MOT, dyrektor paradował w Darkowych bukowych portkach, a prowadząca koncert konferansjerka założyła spódnicę i gorset
pożyczone od kelnerek.

Dariusz z Certyfikatem
Regionalna Karczma
Małopolski 2015 rok

Na ścianie, obok portretu
założyciela „Cichego Kącika”,
wiszą oprawione w ramki
medale, dyplomy
i certyfikaty, które karczma
otrzymała wygrywając
konkursy
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Marka „Cichego Kącika” ma osiemdziesiąt lat. Od 1936 roku lokal niezmiennie wita gości przyjeżdżających do Krynicy Zdroju na Kopciowej, przy wjeździe
do uzdrowiska.
Sięgamy czasów , gdy powstał lokal. Były to czasy świetności kurortu, jego rozkwitu. Do „Cichego Kącika” ściągały tłumy znakomitych gości. Wszystkich witał
Pan Lucjan Smodrzewski, proponował kieliszeczek, zakąskę, często jako poczęstunek od firmy. Opiekuńczy szef lokalu, eleganccy dyskretni kelnerzy, porywająca do tańca muzyka, wspaniała kuchnia, niespodzianki dla gości, którzy byli tu
traktowani w sposób szczególny – to tajemnica powodzenia „Cichego Kącika”.
Czasy „komuny” przyniosły zmiany, ale nadal „Cichy Kącik” był przystanią dla
znakomitości. W tych czasach, za sprawą Józefa Cyrankiewicza i elit państwa totalitarnego „Cichy Kącik” w opiniach wtajemniczonych był miejscem, gdzie poluźniono ekonomiczne rygory i pozwolono na większą swobodę nowosądeckich
przedsiębiorców tzw „eksperyment sądecki”.
W nowych czasach „Cichy Kącik” rozwija się i pięknieje, nie tracąc nic z dawnego charakteru kameralnej przystani. Nagrody dla najlepszej karczmy w Polsce,
wyróżnienia i certyfikaty świadczą o jakości, a wnętrza „Cichego” wypełniają serdecznie witani goście. Nadal są wśród nich ważne osoby ze świata kultury, nauki
i polityki, ale każdy z gości jest równie cenny dla karczmy, której dewizą jest
„80 lat dobrego smaku”.
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Sesja zdjęciowa finalistek konkursu
Miss Polski 2016 w „Cichym Kąciku”
N

A TOPIE

Podziękowania za materiały i zdjęcia

Notka o autorkach

WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI, KTÓRE UDOSTĘPNIŁY FOTOGRAFIE I MATERIAŁY NA POTRZEBY NINIEJSZEJ KSIĄŻKI
WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Archiwum Anny Carson

str. 12 l/g

Archiwum Biblioteki Publicznej w Krynicy Zdroju

str. 47, 48 d

Archiwum „Cichego Kącika”

str. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p/g, 13 l/g, 14 p/g, 16, 18, 19, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38 d, 39, 48, 49, 51, 52-57

Archiwum Danuty Rechowicz

str. 78-85

Archiwum Małopolskiej Organizacji Turystycznej
(Jerzy Żak, Kamil Bańkowski)

str. 35 d, 42, 43, 44, 45, 50

Archiwum Miasta Krynica Zdrój

str. 38 g, 51 d

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

str. Okładka, 40, 41, 50

Muzeum Książki Dziecięcej

str. 85 l/d

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

str. 49 d

Domena Publiczna Fotopolska

str. 1, 18 l/d, 21 l/g, 24

Domena Publiczna Polona

str. 14, 17 p/g, p/d, 22, 23, 31 d, 32 g, 48 g

Domena Publiczna Wikimedia Commons

str. 11, 15 p/g, 17, 19 l/d, 22 p/g, 23 l/g, 34g, 34s, 34d, 41, 43,
46, 49 g, 51 g

Domena Publiczna www.staredruki.pl

str. 20 d

www.krynica.pl

str. 20 l/g, 27 l/g

www.krynica24.pl

str. 20 p/g, 27 p/g

www.orkiestrazdrojowa.krynica.pl

str. 28 p/d, 32 g/l

www.pinakoteka.zascianek.pl

str. 36 g/l

www.filmstarpostards.blogspot.co.uk
Iris-Verlag

str. 40

Krystian Miczka

str. 2, 3, 54 l/g, s/g, p/g, 91 g, d, 102 l/g

Edward Siwiński

str. 35 g/l, 35 s

Elżbieta Tomczyk-Miczka

str. 52 d/l, d/s, d/p, 54 p/d, 103 l/g, s/g, p/g, l/d, 107 l/g, p/g

Dorota Tyszka

str. 108, 109

Piotr Wojnarowski

str. 49 d

Zbiory J. Wojewody

str. 37 g/p

A source book of French Advertising Art

str. 9 d, 13 s/d, 29 p/d, 30 s/p, d/l, 36 d/l, 37 d/l, 39 d/l

ELŻBIETA TOMCZYK-MICZKA
Podróżniczka i miłośniczka etnicznych klimatów, zwłaszcza kulinarnych. Pracuje
w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, jest twórczynią Małopolskiej Trasy Smakoszy. Trener i ekspert z zakresu promocji turystycznej, występowała podczas
wielu konferencji, w tym międzynarodowych. Wykłada studentom autorski przedmiot „Regionalne atrakcje kulinarne”.
Dziennikarka i autorka przewodników, ma w dorobku kilka wystaw fotograficznych
i 10 pozycji wydawniczych: „Małopolska palce lizać” (wyróżnienie Złote Formaty),
„Małopolska Trasa Smakoszy”, „Przygoda z Małopolską”, „Tajemnice zbójników,
czyli skarby Podhala”, „Regional Hotspots Guide”, „Najstarsza karczma w Polsce”,
„Wędrówki sentymentalne”, „Abecadło bagrowe, czyli Bagry moja miłość”, „Opolski Bifyj. Przyjazny przewodnik kulinarny” (nagroda za najlepszy przewodnik kulinarny 2015 Magazynu Literackiego „Książki”) i „Wieś dla smakoszy”.

foto: Piotr Wojnarowski

l – lewa

p – prawa

s – środek
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Objaśnienia:
g – góra
d – dół

foto: Lana Durovic
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Pracowała dla dużych domów wydawniczych, takich jak Marshall Cavendish, Eaglemoss, Warrender Grant Publication, Windmill Books oraz w mniejszych studiach –
Ken Garland & Associates, Lithographica, Unicorn Publishing Studio, Szomanski
Studio. W wolnych chwilach pisze i ilustruje książki dla dzieci, robi filmy animowane oraz gotuje dla przyjaciół. Jej pasją jest opera – szczególnie z okresu baroku,
muzyka klasyczna i jazz nowoczesny. Bywalczyni znanego pubu „The French House” w Soho, gdzie stałymi bywalcami byli tacy słynni malarze jak Francis Bacon,
Lucian Freud oraz pisarze – Dylan Thomas, John Mortimer i Daniel Farson. Jest
„friendem” londyńskiej Royal Academy of Arts i Tate Britain.
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Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni
Opakowań i Form Reklamowych prowadzonej przez profesora Witolda Skulicza
oraz Uniwersytetu Westminster w Londynie na Wydziale Projektowania Grafiki Informacyjnej prowadzonej przez Romana Buja i Colina Bailey. Od 1984 roku mieszka
w Londynie. Projektantka, artystka, laureatka i finalistka wielu konkursów, m.in.
Royal Society of Art oraz First Thames Case Supaflex Awards za opakowania.
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