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Kartki z dziejów domku myĞliwskiego
na Czarcim Gonie pod ĝnieĪnikiem
„PrzybyliĞmy na stare ĞcieĪki, wzgórza, pagórki i do znanych nam lasów, posiedzieü w sympatycznej chatce, jak za dawnych dobrych czasów, lecz niestety wracamy
do cywilizacji, którą sami stworzyliĞmy, a od której ciągle uciekamy do natury, gór
i lasów, Īeby pomieszkaü w chatce, takiej jak TA (...)
My wszyscy 13.11.1994 [2]”

W oddziale leĞnym 292 na stokach ĝnieĪnika Káodzkiego, na wysokoĞci
okoáo 1170 m n.p.m., zlokalizowany jest jeden z nielicznych jeszcze w Sudetach domek myĞliwski (ryc. 1). Wykorzystywany pierwotnie przez drwali
i myĞliwych, przez wiele lat peániá w zasadzie rolĊ samoobsáugowego schroniska, z którego korzystali turyĞci dobrze znający Masyw ĝnieĪnika. Znajdują siĊ tu 2 pomieszczenia, poddasze, piec i zwykle dostĊpny byá tu takĪe
podstawowy sprzĊt kuchenny.
Literatura na temat historii tego obiektu jest bardzo uboga, w zasadzie co
najwyĪej kilkuzdaniowe informacje na jego temat pojawiają siĊ przy okazji
omawiania zagospodarowania szczytu [1; 6]. Podawane w niniejszym tekĞcie
informacje, z wyjątkiem wypisów z ksiąg pamiątkowych [2; 3; 4; 5]1,
w wiĊkszoĞci pochodzą z wywiadów z osobami, które odwiedzaáy domek
myĞliwski2. Dlatego naleĪy braü pod uwagĊ, Īe czĊĞü podawanych dat
i informacji moĪe zawieraü báĊdy. Jednak zebrane materiaáy mogą byü przydatne dla przewodników turystycznych i osób, które miaáyby w przyszáoĞci
1

2

Notatki z ksiĊgi pamiątkowej domku myĞliwskiego pod ĝnieĪnikiem z lat 1994-1996 [2] wykonano
w dniach 29-31.12.1995, ale ksiĊga ta istniaáa co najmniej do 15.07.1996 r., kiedy autor ponownie
odwiedziá ten obiekt. Pozostaáe ksiĊgi [3, 4, 5] udostĊpnione zostaáy autorowi przez kierownika
Schroniska “Pod ĝnieĪnikiem” J. Fastnachta na początku 2011 r.
Przeprowadzono wywiady z “Jasiem” z GdaĔska (w domku myĞliwskim miĊdzy 29.12
a 31.12.1995 r.), ze Zbigniewem DumaĔskim (Lądek Zdrój, 31.01.1998) oraz nadleĞniczym Mieczysáawem Krywienko (Strachocin, zima 2005 r.).
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cierpliwoĞü i czas na uzupeánienie historii domku myĞliwskiego z innych
Ĩródeá archiwalnych i dokumentów.
Autorowi nie jest znana ze Ĩródeá data wybudowania omawianego obiektu. Pod ĝnieĪnikiem prawdopodobnie juĪ w latach 1821-1836 prowadzone
byáo gospodarstwo hodowlane [1; 6; 7]. W 1838 okoliczne tereny wykupiáa
Marianna OraĔska, która przystąpiáa do intensywnej eksploatacji lasów
i związanej z tym budowy dróg leĞnych [7]. Byü moĪe to ona przyczyniáa siĊ
do budowy domku myĞliwskiego. KsiĊga pamiątkowa z lat 1994-1996 podawaáa rok 1878 jako datĊ jego budowy, nie wiadomo jednak, z jakiego Ĩródáa
pochodziáa ta informacja i czy jest wiarygodna3.
W latach 30. XX w. domek myĞliwski na niemieckich mapach topograficznych
byá oznaczany jako „H.”,
czyli Hütte (ryc. 1), w przeciwieĔstwie do zlokalizowanych bliĪej granicy paĔstwowej zabudowaĔ okreĞlanych wspóáczeĞnie jako
„ruiny owczarni”, a wówczas
nazywanych Baude.
W latach 30. XX wieku
w Masywie ĝnieĪnika prowadzono badania przyrodnicze, m.in. torfowisk. Domek
myĞliwski najprawdopodobniej wykorzystywany byá
wówczas przez niektórych
ówczesnych naukowców jako miejsce noclegu i wstĊpRyc. 1. Lokalizacja domku myĞliwskiego pod
ĝnieĪnikiem na niemieckiej mapie
nego opracowywania matetopograficznej z 1936 r.
riaáu. Wyniki badaĔ opublikowano miĊdzy innymi
w latach 1934-1937 w wydawnictwie Beitrage zur Biologie des Glatzer
Schneeberges pod redakcją znanego wrocáawskiego profesora biologii
Ferdynanda Paxa.
3

Wedáug niesprawdzonych opowieĞci goĞci domku z 1995 r. datĊ tĊ odczytano w XX w. na
jednej z belek wchodzącej w skáad drewnianej konstrukcji dachu. Jednak wg Z. DumaĔskiego
byáa to pomyáka.
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Po 1945 r. domek myĞliwski byá wykorzystywany gáównie przez drwali.
Okoáo 1963 r. obiekt ten „odkryá” Zdzisáaw DumaĔski z Lądka Zdroju. Las
dookoáa byá wówczas tak gĊsty, Īe domek nie byá widoczny juĪ z odlegáoĞci
kilkudziesiĊciu metrów. Wewnątrz znajdowaáo siĊ zachowane w dobrym
stanie niemieckie umeblowanie, m.in. kredens, ale juĪ wtedy w pomieszczeniu zwanym póĨniej „lodownią” nie byáo piecyka. Prawdopodobnie pierwotnie byá to maáy Īeliwny piec, o czym Ğwiadczyáy otwory w podáodze
i suficie. Meble wynieĞli w latach 60. drwale.
W latach 70., wraz ze zmniejszeniem obostrzeĔ w zakresie poruszania siĊ
na terenach przygranicznych, zaczĊli siĊ tu pojawiaü pierwsi turyĞci, ale byáo
ich znacznie mniej niĪ w latach 90. XX w. W domku doglądanym przez
Z. DumaĔskiego ponoü zawsze na strychu znaleĨü moĪna byáo „Īelazny
zapas” konserw. Przywiózá tu takĪe wiele naczyĔ, m.in. wielką patelniĊ. Ze
wzglĊdu na niszczenie wyposaĪenia i pozostawianie na miejscu masy Ğmieci
próbowaá zamykaü domek myĞliwski. Káódki byáy jednak wyrywane. Byáo
tak do początku lat 80., kiedy zrezygnowaá z doglądania budynku. Wizytując
juĪ znacznie rzadziej ten obiekt jako StraĪnik Ochrony Przyrody czasem
dawaá mandaty tym, którzy ewidentnie Ğmiecili wokóá chatki lub Ğcinali na
opaá najbliĪsze, zdrowe drzewa.
W latach 1973-74 z inicjatywy Z. DumaĔskiego i Stanisáawa Kossowskiego, instruktora ze szkoáy zawodowej przy PKS w Bystrzycy Káodzkiej,
przeprowadzono prace remontowe niszczejącego powoli budynku. Wymieniono prawie caákowicie 2 Ğciany, podáogi, rozebrany zostaá i odbudowany
uszkodzony kaflowy piec z piekarnikiem. Pod paleniskiem wmurowano
w butelce „akt erekcyjny” z nazwiskami osób, które pomagaáy przy remoncie.
Prace wykonywano spoáecznie. NadleĞnictwo nie interesowaáo siĊ wówczas
zbytnio pracami, ale na proĞbĊ Z. DumaĔskiego przekazaáo za darmo deski
i belki niezbĊdne do remontu (leĞnikiem byá m.in. jego szwagier). Transport
organizowano, jak to potocznie okreĞlano: „robiąc lewe kursy” (czyli nierejestrowane formalnie) starym, sáuĪbowym autem dostawczym marki ĩuk, ze
szkoáy przy PKS w Bystrzycy Káodzkiej, aĪ po koniec drogi w Leju. Na
pozostaáym odcinku okoáo 250 metrów wszystkie materiaáy budowlane (cement, piasek, deski) trzeba byáo wnosiü. Niektóre ciĊĪkie krokwie musiaáo
przenosiü jednoczeĞnie nawet do 6 osób. Czasem zajmowaáo to do 1 godziny
czasu w jedną stronĊ. W pracach pomagali dobrowolnie uczniowie ze szkoáy
zawodowej, którzy wykonali takĪe metalowe stoáy i krzesáa. Po przetransportowaniu do domku myĞliwskiego wiele lat sáuĪyáy turystom.
Od początku lat 80., na skutek zaostrzenia przepisów w związku z wprowadzenie stanu wojennego, a takĪe na proĞbĊ nadleĞnictwa i osób opiekujących
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siĊ domkiem myĞliwskim, zaczĊto powaĪnie egzekwowaü koniecznoĞü meldowania siĊ osób przybywających do tego obiektu. Osoby indywidualne
i grupy, by uniknąü powaĪniejszych problemów, musiaáy teoretycznie
w straĪnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Starej Kamienicy lub MiĊdzygórzu uzyskiwaü pozwolenie na pobyt w domku. Czasem „wopiĞci”, jak ich
nazywano, czekali w chatce na turystów „przebywających nielegalnie w strefie
nadgranicznej” i grozili nawet aresztem [5, wg wpisu P.P. z 20.07.2003]. Podobno znanym gorliwcem byá sierĪant Mróz z Bolesáawowa, który docieraá
tu takĪe zimą na skuterze ĞnieĪnym „Buran”, by skontrolowaü odwiedzających drewnianą chatkĊ.
W poáowie lat 80. Masyw ĝnieĪnika staá siĊ obszarem intensywnych badaĔ naukowych - meteorologicznych, biologicznych, geofizycznych itp.,
w których uczestniczyáy takĪe duĪe rzesze studentów z róĪnych regionów
Polski. Zdaniem Z. DumaĔskiego wáaĞnie wówczas „rozniosáa siĊ fama”
o poáoĪeniu domku po oĞrodkach uniwersyteckich Polski, co poskutkowaáo
znacznym wzrostem liczby osób odwiedzających ten obiekt. Przykáadowo,
aby uniknąü wycinania drzew w bezpoĞredniej bliskoĞci domku, w roku 1982
lub 1983, juĪ we wrzeĞniu przygotowano prawie caáy strych drewna na zimĊ.
Jednak do obiektu docieraáo tak wielu turystów, Īe juĪ w grudniu zostaáo ono
caákowicie zuĪyte. Zimą drzewa Ğcinane byáy na Ğniegu, stąd na wiosnĊ czĊstym widokiem byáy nawet póátorametrowe pniaki.
Po nasileniu siĊ klĊski ekologicznej wynikającej m.in. z tzw. kwaĞnych
deszczy, od poáowy lat 80. XX wieku w Masywie ĝnieĪnika przeprowadzano
akcje czyszczenia lasu z suszek i wycinania chorych drzew. W pracach kierowanych przez nadleĞnictwo uczestniczyáo m.in. wojsko, ale takĪe drwale
i inni pracownicy leĞni, którzy w domku niejednokrotnie urządzali imprezy
suto zakrapiane alkoholem. JuĪ wówczas zdarzaáy siĊ akty wandalizmu – np.
wiosną 1989 r. nieznana ekipa spaliáa czĊĞü piĊtrowej pryczy, bo nie chciaáo
im siĊ wychodziü po drewno [5, wg wpisu P.P. z 20.07.2003].
W maju 1994 r. domek zostaá powaĪnie zdewastowany. KtoĞ zniszczyá
piec, podziurawiá znajdujące siĊ tutaj garnki, powybijaá szyby, zerwano czĊĞü
dachu, powyáamywano deski ze Ğcian, popalono takĪe deski z pryczy w „lodowni”. Wedáug Z. DumaĔskiego dokonali tego wandale – pseudoturyĞci,
byü moĪe po jakiejĞ „sesji narkotykowej”. Z kolei bywalcy chatki, z którymi
autor przeprowadziá rozmowy w 1995 r., a takĪe niektórzy leĞnicy, podejrzewali o to bardzo niechĊtnie nastawionych do domku ówczesnych Īoánierzy SáuĪby Granicznej mówiąc: „przepisy siĊ zmieniają, ale ludzie nie”.
Ponoü niektórzy grozili, Īe spalą kiedyĞ ten obiekt. Po tych wydarzeniach
domkiem zająá siĊ Karol z WrzeĞni. Mieszkając tu przez okoáo póátora
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roku, wraz z innymi regularnymi bywalcami chatki i turystami dokonaá
podstawowych prac przy remoncie drewnianego budynku (wedáug Z. DumaĔskiego byli to gáównie studenci z róĪnych uczelni).
Kto tu przyjeĪdĪaá? Zwykli turyĞci, ludzie szukający spokoju, darmowego
noclegu, czy nawet narkomani – „grzybkowcy”. Pewne informacje moĪna
byáo uzyskaü m.in. z ksiĊgi pamiątkowej z lat 1994-1996 zatytuáowanej
Dziennik pokáadowy chatki zwanej „Domek MyĞliwski na Czarcim Gonie”;
rok budowy 1878. Dom w ksztaácie imienia wróĪki [2]. Pierwszy zapis tego
tomu ksiĊgi pochodziá z 30.10.1994 r., a byáy one kontynuowane co najmniej
do poáowy 1996 r. Podpisywali siĊ tu z nazwiska lub ksywką osoby przybywające do chatki. MoĪna byáo w niej odnaleĨü wpisy niecenzuralne, wierszyki, zasáyszane lub wymyĞlane sentencje, pospolite powiedzonka, a takĪe
zwykáe informacje o terminach powrotu, zostawionej ĪywnoĞci itp. Nie
wszyscy byli chatką zachwyceni: ”Ble, Beznadziejna ta chatka, jakieĞ chabazie ze Ğcian wychodzą, peáno robali i kieákujących desek, nawet se spokojnie
pooddychaü nie moĪna, bo zaraz Ğciana siĊ przyáącza. Viva Industrial!” (wpis
z lata 1995 r.). Czasami zdarzali siĊ takĪe ludzie nieuczciwi: „DziĊkujĊ bardzo komuĞ, kto dnia 9 paĨdziernika okradá mnie z paru rzeczy. Karol (...)
(10.09.1995). Jak podsumowywaá jeden z wpisów: „Ludzie przychodzą do
chatki, odchodzą. Jedni zostawiają po sobie dobre wraĪenie, inni troszkĊ
inne, jedni wpisują siĊ do ksiĊgi, inni nie (...) (Karol,10.09.1995)”.
Karol byá wyjątkowy, gdyĪ chatka po 1945 r. prawie nigdy nie byáa regularnie zamieszkana. Wraz ze staáym mieszkaĔcem pojawiá siĊ tu kot Miziol.
Początkowo pomylono go z kotką i nazywano Mizioáką. Przebywaá tu okoáo
11 miesiĊcy dokarmiany przez Karola i przygodnych turystów, o czym
wspominaáa takĪe ksiĊga pamiątkowa. W dniu 15.06.1995 r. ktoĞ zapisaá
„Kot zostaá nakarmiony, my teĪ – Sekcja Īywieniowa SKPS”. Miziol zniknąá
wraz z odejĞciem Karola, który w wigiliĊ roku 1995 zapisaá w ksiĊdze: „To
juĪ ostatni wpis do KsiĊgi. Po okresie prawie póátorarocznym definitywnie
opuszczam chatkĊ. Chciaábym podziĊkowaü wszystkim, którzy pomagali mi
w Īyciu tutaj, chciaáem takĪe pozdrowiü wszystkich moich przyjacióá. NajwiĊksze pozdrowienia przeznaczam dla mego przyjaciela Miziola, z którym
mieszkaliĞmy tutaj razem przez 11 miesiĊcy. Ludzie do chatki przychodzą
i odchodzą, jedni dáuĪej, inni krócej, na kaĪdego przychodzi kiedyĞ czas odejĞcia. Do zobaczenia. ĩyczĊ wszystkim jak najlepszego pobytu w Chatce
i ogólnie szczĊĞliwego Īycia. Karol” [2].
Wedáug wieloletniego nadleĞniczego Mieczysáawa Krywienko, rosnący
ruch turystyczny w pozbawionej staáej opieki górskiej chatce byá dla leĞników káopotliwy. Obiekt byá czĊsto dewastowany, wycinano wokóá niego
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zdrowe drzewa do opalania w piecu, a Ğmieci czĊsto porzucano wewnątrz
domku lub wyrzucano obok w lesie. W ksiĊgach odnajdujemy liczne relacje
o imprezach, a nawet fotografie grzybków halucynogennych [5]. Skargi na
pozostawiane Ğmieci i butelki po libacjach alkoholowych są czĊstym motywem
wpisów w ksiĊgach pamiątkowych z lat 2001-2003, np. „JakieĞ brudasy zostawiáy tutaj [zaj...]4 syf” (23.06.2002), „(...) miáo by byáo, gdyby kaĪdy kto schodziü bĊdzie, wziąá wyáadowaną [w piz...] reklamówkĊ Ğmieci, bo jeĞli tak siĊ nie
zacznie dziaü, to równieĪ [w piz...] utoniemy w tych Ğmieciach (...)” (Maros
16.09.2002) [4]. JednoczeĞnie czĊĞü wpisów informowaáa o wynoszeniu cudzych Ğmieci przez bardziej kulturalnych goĞci. TakĪe nadleĞnictwo co roku
razem z harcerzami organizowaáo sprzątanie lasu – równieĪ w okolicy domku. ĝmieci znoszono do Biaáej Drogi. W niektórych latach wypeániaáy one
prawie caáą przyczepĊ.
Domek na zmianĊ przez jednych goĞci byá niszczony, a przez innych naprawiany. Okoáo 2000 r. nadleĞnictwo pokryáo domek nową papą, a ktoĞ
spaliá w piecu ĞciankĊ dziaáową. W listopadzie 2001 r. w ksiĊdze odnajdujemy

Ryc. 2. Domek myĞliwski pod ĝnieĪnikiem (stan w 2001 r.). Fot. M. Furmankiewicz
4

Autor pozwoliá sobie na skrótowe zapisanie w nawiasach sáów uznawanych za niecenzuralne.
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informacjĊ, Īe ktoĞ uszczelniá Ğciany pianką montaĪową [3]. Z jesieni 2002 r.
pochodzi wpis: „Wszystkie Ğmieci wyniesione, a piec poklejony. Kozioáek do
drewna zrobiony na zimĊ. ĝcianka postawiona – bĊdzie cieplej. Nie palcie
chatką – nanoĞcie sobie drzewa” (Jamajka 10.10.2002) [5]. Jednak o kolejnej
dewastacji dowiadujemy siĊ juĪ w grudniu 2002 r. „Piec coraz krótszy i dymi
do Ğrodka. Nie ma páyty do gotowania – co za palant ją rozwaliá” (Kasia
i Bestia 14.12.2002) [5].
W dniach 7-10.06.2003 r. przeprowadzono spoáeczne prace remontowe
z inicjatywy turystów (prawdopodobnie z Opola – [5]). Wstawiono nowe okno
w kuchni, podáogĊ przed piecem wymieniono z drewnianej na kamienną, jednak odbudowy pieca nie skoĔczono, bo zabrakáo cegieá. Prace kontynuowano
w dniach 12-16.07.2003 murując piec bez czĊĞci kaflowej. Osoby przybywające do domku myĞliwskiego w drugiej poáowie wakacji wyraĪaáy wiele uznania
dla ekipy, która przeprowadziáa te prace [5]. Wedáug relacji nadleĞniczego, stan
budynku w 2004 r. znowu pozostawiaá wiele do Īyczenia, w rezultacie konieczny byá kolejny remont: wymiana drzwi, uszkodzonych okien i uzupeánienie czĊĞci kafli w piecu.

Ryc. 3. Piec w domku myĞliwskim pod ĝnieĪnikiem. Fot. Adam PorĊba
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W latach 2009-2010 domek ponownie miaá doĞü regularnego mieszkaĔca
– byáego gajowego Waldemara GapiĔskiego, który wczeĞniej pracowaá takĪe
w oĞrodku wczasowym „Pod Wodospadem” w MiĊdzygórzu. W trakcie swojego pobytu Pan Waldemar po raz kolejny naprawiaá piec, áataá dach i prowadziá inne drobne prace remontowe. Niejednokrotnie czĊstowaá przychodzących turystów gorącą herbatą. Nie mając staáej pracy schodziá czasem po
zapomogĊ do leĞniczego w oddziale Stronie ĝląskie.
Obiekt do dzisiaj sáuĪy turystom i pracownikom leĞnym. Znalezienie go
w lesie jest obecnie doĞü prostym zadaniem, gdyĪ wspóárzĊdne GPS domku
i jego fotografie moĪna znaleĨü bez problemu na róĪnych forach internetowych. Miejmy nadziejĊ, Īe jeszcze dáugo bĊdzie istniaá. Warto byáoby takĪe
zachowywaü lub archiwizowaü metodą fotograficzną ksiĊgi pamiątkowe,
które są jedynymi pisemnymi Ğwiadectwami wykorzystania tego obiektu5.
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