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MAREK FURMANKIEWICZ 

Kartki z dziejów domku my liwskiego

na Czarcim Gonie pod nie nikiem

„Przybyli my na stare cie ki, wzgórza, pagórki i do znanych nam lasów, posie-

dzie  w sympatycznej chatce, jak za dawnych dobrych czasów, lecz niestety wracamy 

do cywilizacji, któr  sami stworzyli my, a od której ci gle uciekamy do natury, gór 

i lasów, eby pomieszka  w chatce, takiej jak TA (...) 

My wszyscy 13.11.1994 [2]”

W oddziale le nym 292 na stokach nie nika K odzkiego, na wysoko ci 

oko o 1170 m n.p.m., zlokalizowany jest jeden z nielicznych jeszcze w Sude-

tach domek my liwski (ryc. 1). Wykorzystywany pierwotnie przez drwali 

i my liwych, przez wiele lat pe ni  w zasadzie rol  samoobs ugowego schro-

niska, z którego korzystali tury ci dobrze znaj cy Masyw nie nika. Znajdu-

j  si  tu 2 pomieszczenia, poddasze, piec i zwykle dost pny by  tu tak e

podstawowy sprz t kuchenny. 

Literatura na temat historii tego obiektu jest bardzo uboga, w zasadzie co 

najwy ej kilkuzdaniowe informacje na jego temat pojawiaj  si  przy okazji 

omawiania zagospodarowania szczytu [1; 6]. Podawane w niniejszym tek cie 

informacje, z wyj tkiem wypisów z ksi g pami tkowych [2; 3; 4; 5]1,

w wi kszo ci pochodz  z wywiadów z osobami, które odwiedza y domek 

my liwski2. Dlatego nale y bra  pod uwag , e cz  podawanych dat 

i informacji mo e zawiera  b dy. Jednak zebrane materia y mog  by  przy-

datne dla przewodników turystycznych i osób, które mia yby w przysz o ci

                                                          
1

Notatki z ksi gi pami tkowej domku my liwskiego pod nie nikiem z lat 1994-1996 [2] wykonano 

w dniach 29-31.12.1995, ale ksi ga ta istnia a co najmniej do 15.07.1996 r., kiedy autor ponownie 

odwiedzi  ten obiekt. Pozosta e ksi gi [3, 4, 5] udost pnione zosta y autorowi przez kierownika 

Schroniska “Pod nie nikiem” J. Fastnachta na pocz tku 2011 r. 
2
 Przeprowadzono wywiady z “Jasiem” z Gda ska (w domku my liwskim mi dzy 29.12 

a 31.12.1995 r.), ze Zbigniewem Duma skim (L dek Zdrój, 31.01.1998) oraz nadle niczym Mie-

czys awem Krywienko (Strachocin, zima 2005 r.). 
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cierpliwo  i czas na uzupe nienie historii domku my liwskiego z innych 

róde  archiwalnych i dokumentów. 

Autorowi nie jest znana ze róde  data wybudowania omawianego obiek-

tu. Pod nie nikiem prawdopodobnie ju  w latach 1821-1836 prowadzone 

by o gospodarstwo hodowlane [1; 6; 7]. W 1838 okoliczne tereny wykupi a

Marianna Ora ska, która przyst pi a do intensywnej eksploatacji lasów 

i zwi zanej z tym budowy dróg le nych [7]. By  mo e to ona przyczyni a si

do budowy domku my liwskiego. Ksi ga pami tkowa z lat 1994-1996 poda-

wa a rok 1878 jako dat  jego budowy, nie wiadomo jednak, z jakiego ród a

pochodzi a ta informacja i czy jest wiarygodna3.

W latach 30. XX w. do-

mek my liwski na niemiec-

kich mapach topograficznych 

by  oznaczany jako „H.”, 

czyli Hütte (ryc. 1), w prze-

ciwie stwie do zlokalizowa-

nych bli ej granicy pa -

stwowej zabudowa  okre-

lanych wspó cze nie jako 

„ruiny owczarni”, a wówczas 

nazywanych Baude.

W latach 30. XX wieku 

w Masywie nie nika pro-

wadzono badania przyrodni-

cze, m.in. torfowisk. Domek 

my liwski najprawdopodob-

niej wykorzystywany by

wówczas przez niektórych 

ówczesnych naukowców ja-

ko miejsce noclegu i wst p-

nego opracowywania mate-

ria u. Wyniki bada  opu-

blikowano mi dzy innymi 

w latach 1934-1937 w wydawnictwie Beitrage zur Biologie des Glatzer 

Schneeberges pod redakcj  znanego wroc awskiego profesora biologii 

Ferdynanda Paxa. 

                                                          
3 Wed ug niesprawdzonych opowie ci go ci domku z 1995 r. dat  t  odczytano w XX w. na 

jednej z belek wchodz cej w sk ad drewnianej konstrukcji dachu. Jednak wg Z. Duma skiego

by a to pomy ka. 

Ryc. 1. Lokalizacja domku my liwskiego pod 

nie nikiem na niemieckiej mapie 

topograficznej z 1936 r. 
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Po 1945 r. domek my liwski by  wykorzystywany g ównie przez drwali. 

Oko o 1963 r. obiekt ten „odkry ” Zdzis aw Duma ski z L dka Zdroju. Las 

dooko a by  wówczas tak g sty, e domek nie by  widoczny ju  z odleg o ci

kilkudziesi ciu metrów. Wewn trz znajdowa o si  zachowane w dobrym 

stanie niemieckie umeblowanie, m.in. kredens, ale ju  wtedy w pomieszcze-

niu zwanym pó niej „lodowni ” nie by o piecyka. Prawdopodobnie pierwot-

nie by  to ma y eliwny piec, o czym wiadczy y otwory w pod odze 

i suficie. Meble wynie li w latach 60. drwale. 

W latach 70., wraz ze zmniejszeniem obostrze  w zakresie poruszania si

na terenach przygranicznych, zacz li si  tu pojawia  pierwsi tury ci, ale by o

ich znacznie mniej ni  w latach 90. XX w. W domku dogl danym przez 

Z. Duma skiego pono  zawsze na strychu znale  mo na by o „ elazny 

zapas” konserw. Przywióz  tu tak e wiele naczy , m.in. wielk  patelni . Ze 

wzgl du na niszczenie wyposa enia i pozostawianie na miejscu masy mieci

próbowa  zamyka  domek my liwski. K ódki by y jednak wyrywane. By o

tak do pocz tku lat 80., kiedy zrezygnowa  z dogl dania budynku. Wizytuj c

ju  znacznie rzadziej ten obiekt jako Stra nik Ochrony Przyrody czasem 

dawa  mandaty tym, którzy ewidentnie miecili wokó  chatki lub cinali na 

opa  najbli sze, zdrowe drzewa. 

W latach 1973-74 z inicjatywy Z. Duma skiego i Stanis awa Kossow-

skiego, instruktora ze szko y zawodowej przy PKS w Bystrzycy K odzkiej, 

przeprowadzono prace remontowe niszczej cego powoli budynku. Wymie-

niono prawie ca kowicie 2 ciany, pod ogi, rozebrany zosta  i odbudowany 

uszkodzony kaflowy piec z piekarnikiem. Pod paleniskiem wmurowano 

w butelce „akt erekcyjny” z nazwiskami osób, które pomaga y przy remoncie. 

Prace wykonywano spo ecznie. Nadle nictwo nie interesowa o si  wówczas 

zbytnio pracami, ale na pro b  Z. Duma skiego przekaza o za darmo deski 

i belki niezb dne do remontu (le nikiem by  m.in. jego szwagier). Transport 

organizowano, jak to potocznie okre lano: „robi c lewe kursy” (czyli niereje-

strowane formalnie) starym, s u bowym autem dostawczym marki uk, ze 

szko y przy PKS w Bystrzycy K odzkiej, a  po koniec drogi w Leju. Na 

pozosta ym odcinku oko o 250 metrów wszystkie materia y budowlane (ce-

ment, piasek, deski) trzeba by o wnosi . Niektóre ci kie krokwie musia o

przenosi  jednocze nie nawet do 6 osób. Czasem zajmowa o to do 1 godziny 

czasu w jedn  stron . W pracach pomagali dobrowolnie uczniowie ze szko y

zawodowej, którzy wykonali tak e metalowe sto y i krzes a. Po przetranspor-

towaniu do domku my liwskiego wiele lat s u y y turystom. 

Od pocz tku lat 80., na skutek zaostrzenia przepisów w zwi zku z wprowa-

dzenie stanu wojennego, a tak e na pro b  nadle nictwa i osób opiekuj cych 



34

si  domkiem my liwskim, zacz to powa nie egzekwowa  konieczno  mel-

dowania si  osób przybywaj cych do tego obiektu. Osoby indywidualne 

i grupy, by unikn  powa niejszych problemów, musia y teoretycznie 

w stra nicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Starej Kamienicy lub Mi dzygó-

rzu uzyskiwa  pozwolenie na pobyt w domku. Czasem „wopi ci”, jak ich 

nazywano, czekali w chatce na turystów „przebywaj cych nielegalnie w strefie 

nadgranicznej” i grozili nawet aresztem [5, wg wpisu P.P. z 20.07.2003]. Po-

dobno znanym gorliwcem by  sier ant Mróz z Boles awowa, który dociera

tu tak e zim  na skuterze nie nym „Buran”, by skontrolowa  odwiedzaj -

cych drewnian  chatk .

W po owie lat 80. Masyw nie nika sta  si  obszarem intensywnych ba-

da  naukowych - meteorologicznych, biologicznych, geofizycznych itp., 

w których uczestniczy y tak e du e rzesze studentów z ró nych regionów 

Polski. Zdaniem Z. Duma skiego w a nie wówczas „roznios a si  fama” 

o po o eniu domku po o rodkach uniwersyteckich Polski, co poskutkowa o

znacznym wzrostem liczby osób odwiedzaj cych ten obiekt. Przyk adowo, 

aby unikn  wycinania drzew w bezpo redniej blisko ci domku, w roku 1982 

lub 1983, ju  we wrze niu przygotowano prawie ca y strych drewna na zim .

Jednak do obiektu dociera o tak wielu turystów, e ju  w grudniu zosta o ono 

ca kowicie zu yte. Zim  drzewa cinane by y na niegu, st d na wiosn  cz -

stym widokiem by y nawet pó torametrowe pniaki. 

Po nasileniu si  kl ski ekologicznej wynikaj cej m.in. z tzw. kwa nych 

deszczy, od po owy lat 80. XX wieku w Masywie nie nika przeprowadzano 

akcje czyszczenia lasu z suszek i wycinania chorych drzew. W pracach kie-

rowanych przez nadle nictwo uczestniczy o m.in. wojsko, ale tak e drwale 

i inni pracownicy le ni, którzy w domku niejednokrotnie urz dzali imprezy 

suto zakrapiane alkoholem. Ju  wówczas zdarza y si  akty wandalizmu – np. 

wiosn  1989 r. nieznana ekipa spali a cz  pi trowej pryczy, bo nie chcia o

im si  wychodzi  po drewno [5, wg wpisu P.P. z 20.07.2003]. 

W maju 1994 r. domek zosta  powa nie zdewastowany. Kto  zniszczy

piec, podziurawi  znajduj ce si  tutaj garnki, powybija  szyby, zerwano cz

dachu, powy amywano deski ze cian, popalono tak e deski z pryczy w „lo-

downi”. Wed ug Z. Duma skiego dokonali tego wandale – pseudotury ci, 

by  mo e po jakiej  „sesji narkotykowej”. Z kolei bywalcy chatki, z którymi 

autor przeprowadzi  rozmowy w 1995 r., a tak e niektórzy le nicy, podej-

rzewali o to bardzo niech tnie nastawionych do domku ówczesnych o nie-

rzy S u by Granicznej mówi c: „przepisy si  zmieniaj , ale ludzie nie”.

Pono  niektórzy grozili, e spal  kiedy  ten obiekt. Po tych wydarzeniach 

domkiem zaj  si  Karol z Wrze ni. Mieszkaj c tu przez oko o pó tora
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roku, wraz z innymi regularnymi bywalcami chatki i turystami dokona

podstawowych prac przy remoncie drewnianego budynku (wed ug Z. Du-

ma skiego byli to g ównie studenci z ró nych uczelni). 

Kto tu przyje d a ? Zwykli tury ci, ludzie szukaj cy spokoju, darmowego 

noclegu, czy nawet narkomani – „grzybkowcy”. Pewne informacje mo na

by o uzyska  m.in. z ksi gi pami tkowej z lat 1994-1996 zatytu owanej

Dziennik pok adowy chatki zwanej „Domek My liwski na Czarcim Gonie”; 

rok budowy 1878. Dom w kszta cie imienia wró ki [2]. Pierwszy zapis tego 

tomu ksi gi pochodzi  z 30.10.1994 r., a by y one kontynuowane co najmniej 

do po owy 1996 r. Podpisywali si  tu z nazwiska lub ksywk  osoby przyby-

waj ce do chatki. Mo na by o w niej odnale  wpisy niecenzuralne, wierszy-

ki, zas yszane lub wymy lane sentencje, pospolite powiedzonka, a tak e

zwyk e informacje o terminach powrotu, zostawionej ywno ci itp. Nie 

wszyscy byli chatk  zachwyceni: ”Ble, Beznadziejna ta chatka, jakie  chaba-

zie ze cian wychodz , pe no robali i kie kuj cych desek, nawet se spokojnie 

pooddycha  nie mo na, bo zaraz ciana si  przy cza. Viva Industrial!” (wpis 

z lata 1995 r.). Czasami zdarzali si  tak e ludzie nieuczciwi: „Dzi kuj  bar-

dzo komu , kto dnia 9 pa dziernika okrad  mnie z paru rzeczy. Karol (...)

(10.09.1995). Jak podsumowywa  jeden z wpisów: „Ludzie przychodz  do 

chatki, odchodz . Jedni zostawiaj  po sobie dobre wra enie, inni troszk

inne, jedni wpisuj  si  do ksi gi, inni nie (...) (Karol,10.09.1995)”.

Karol by  wyj tkowy, gdy  chatka po 1945 r. prawie nigdy nie by a regu-

larnie zamieszkana. Wraz ze sta ym mieszka cem pojawi  si  tu kot Miziol. 

Pocz tkowo pomylono go z kotk  i nazywano Mizio k . Przebywa  tu oko o

11 miesi cy dokarmiany przez Karola i przygodnych turystów, o czym 

wspomina a tak e ksi ga pami tkowa. W dniu 15.06.1995 r. kto  zapisa

„Kot zosta  nakarmiony, my te  – Sekcja ywieniowa SKPS”. Miziol znikn

wraz z odej ciem Karola, który w wigili  roku 1995 zapisa  w ksi dze: „To

ju  ostatni wpis do Ksi gi. Po okresie prawie pó torarocznym definitywnie 

opuszczam chatk . Chcia bym podzi kowa  wszystkim, którzy pomagali mi 

w yciu tutaj, chcia em tak e pozdrowi  wszystkich moich przyjació . Naj-

wi ksze pozdrowienia przeznaczam dla mego przyjaciela Miziola, z którym 

mieszkali my tutaj razem przez 11 miesi cy. Ludzie do chatki przychodz

i odchodz , jedni d u ej, inni krócej, na ka dego przychodzi kiedy  czas odej-

cia. Do zobaczenia. ycz  wszystkim jak najlepszego pobytu w Chatce 

i ogólnie szcz liwego ycia. Karol” [2]. 

Wed ug wieloletniego nadle niczego Mieczys awa Krywienko, rosn cy 

ruch turystyczny w pozbawionej sta ej opieki górskiej chatce by  dla le ni-

ków k opotliwy. Obiekt by  cz sto dewastowany, wycinano wokó  niego 
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zdrowe drzewa do opalania w piecu, a mieci cz sto porzucano wewn trz

domku lub wyrzucano obok w lesie. W ksi gach odnajdujemy liczne relacje 

o imprezach, a nawet fotografie grzybków halucynogennych [5]. Skargi na 

pozostawiane mieci i butelki po libacjach alkoholowych s  cz stym motywem 

wpisów w ksi gach pami tkowych z lat 2001-2003, np. „Jakie  brudasy zosta-

wi y tutaj [zaj...]4 syf” (23.06.2002), „(...) mi o by by o, gdyby ka dy kto scho-

dzi  b dzie, wzi  wy adowan  [w piz...] reklamówk mieci, bo je li tak si  nie 

zacznie dzia , to równie  [w piz...] utoniemy w tych mieciach (...)” (Maros

16.09.2002) [4]. Jednocze nie cz  wpisów informowa a o wynoszeniu cu-

dzych mieci przez bardziej kulturalnych go ci. Tak e nadle nictwo co roku 

razem z harcerzami organizowa o sprz tanie lasu – równie  w okolicy dom-

ku. mieci znoszono do Bia ej Drogi. W niektórych latach wype nia y one 

prawie ca  przyczep .

Domek na zmian  przez jednych go ci by  niszczony, a przez innych na-

prawiany. Oko o 2000 r. nadle nictwo pokry o domek now  pap , a kto

spali  w piecu ciank  dzia ow . W listopadzie 2001 r. w ksi dze odnajdujemy 

Ryc. 2. Domek my liwski pod nie nikiem (stan w 2001 r.). Fot. M. Furmankiewicz

                                                          
4 Autor pozwoli  sobie na skrótowe zapisanie w nawiasach s ów uznawanych za niecenzuralne. 
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informacj , e kto  uszczelni ciany piank  monta ow  [3]. Z jesieni 2002 r. 

pochodzi wpis: „Wszystkie mieci wyniesione, a piec poklejony. Kozio ek do 

drewna zrobiony na zim . cianka postawiona – b dzie cieplej. Nie palcie 

chatk  – nano cie sobie drzewa” (Jamajka 10.10.2002) [5]. Jednak o kolejnej 

dewastacji dowiadujemy si  ju  w grudniu 2002 r. „Piec coraz krótszy i dymi 

do rodka. Nie ma p yty do gotowania – co za palant j  rozwali ” (Kasia 

i Bestia 14.12.2002) [5]. 

W dniach 7-10.06.2003 r. przeprowadzono spo eczne prace remontowe 

z inicjatywy turystów (prawdopodobnie z Opola – [5]). Wstawiono nowe okno 

w kuchni, pod og  przed piecem wymieniono z drewnianej na kamienn , jed-

nak odbudowy pieca nie sko czono, bo zabrak o cegie . Prace kontynuowano 

w dniach 12-16.07.2003 muruj c piec bez cz ci kaflowej. Osoby przybywaj -

ce do domku my liwskiego w drugiej po owie wakacji wyra a y wiele uznania 

dla ekipy, która przeprowadzi a te prace [5]. Wed ug relacji nadle niczego, stan 

budynku w 2004 r. znowu pozostawia  wiele do yczenia, w rezultacie ko-

nieczny by  kolejny remont: wymiana drzwi, uszkodzonych okien i uzupe nie-

nie cz ci kafli w piecu. 

Ryc. 3. Piec w domku my liwskim pod nie nikiem. Fot. Adam Por ba
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W latach 2009-2010 domek ponownie mia  do  regularnego mieszka ca 

– by ego gajowego Waldemara Gapi skiego, który wcze niej pracowa  tak e

w o rodku wczasowym „Pod Wodospadem” w Mi dzygórzu. W trakcie swo-

jego pobytu Pan Waldemar po raz kolejny naprawia  piec, ata  dach i prowa-

dzi  inne drobne prace remontowe. Niejednokrotnie cz stowa  przychodz -

cych turystów gor c  herbat . Nie maj c sta ej pracy schodzi  czasem po 

zapomog  do le niczego w oddziale Stronie l skie.

Obiekt do dzisiaj s u y turystom i pracownikom le nym. Znalezienie go 

w lesie jest obecnie do  prostym zadaniem, gdy  wspó rz dne GPS domku 

i jego fotografie mo na znale  bez problemu na ró nych forach interneto-

wych. Miejmy nadziej , e jeszcze d ugo b dzie istnia . Warto by oby tak e

zachowywa  lub archiwizowa  metod  fotograficzn  ksi gi pami tkowe, 

które s  jedynymi pisemnymi wiadectwami wykorzystania tego obiektu5.
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