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PIOTR SROKA 

Z dziejów schroniska na Prze czy Spalona 

Prze cz Spalona jeszcze na d ugo przed upowszechnieniem turystyki 
w ko cu XIX wieku by a miejscem ucz szczanym. Stanowi a dogodne przej-
cie mi dzy dolinami Bystrzycy i Orlicy. Nic wi c dziwnego, e ju  wów-

czas istnia a tam gospoda, która zapewnia a w drowcom odpoczynek i wy-
ywienie. Jednym z jej w a cicieli by  niejaki Hartmann, od którego nazwi-

ska nazywano obiekt na prze czy [21, s. 24]. 
W okresie mi dzywojennym dostrze ono turystyczne walory Gór By-

strzyckich. Rejon Prze czy Spalona sta  si  szczególnie popularny w ród
narciarzy. To sk oni o w adze Glatzer Gebirgsverein (K odzkiego Towarzy-
stwa Górskiego, GGV) do zainteresowania si  gospod  Hartmanna. Obiekt 
zosta  wykupiony przez GGV w 1927 r., gruntownie przebudowany i 12 
grudnia 1932 r. otworzony pod nazw Brandbaude [26, s. 8]. W chwili 
otwarcia schronisko posiada o 12 pokoi z 22 ó kami, a centralne ogrzewanie 
zapewnia o ca oroczn  wygod  dla turystów i narciarzy [16, s. 55]. By o to 
jedno z zaledwie dwóch schronisk nale cych do GGV. Drugie to zbudowa-
ne od podstaw i otwarte w 1928 r. Hindenburgbaude w Ziele cu. Budowa 
i utrzymanie takiego obiektu stanowi o bardzo powa ne wyzwanie dla finan-
sów organizacji. Dlatego te  w 1937 r. GGV pozby o si Hindenburgbaude,
za  rok pó niej poinformowano cz onków towarzystwa o sprzeda y
Brandbaude. Uroczyste przekazanie obiektu nowemu w a cicielowi, którym 
zosta  dotychczasowy dzier awca Hoffmann, mia o miejsce 5 sierpnia 1939 r. 
Dzi ki tej transakcji sekcja bystrzycka GGV jeszcze w tym samym roku mog a
sp aci  zaci gni ty na przebudow  obiektu kredyt [15, s. 37]. 

Wybuch II wojny wiatowej przyczyni  si  najpierw do znacznego 
ograniczenia, potem za  ca kowitego zaniku ruchu turystycznego. A kiedy 
w schronisku na Prze czy Spalona pojawili si  polscy tury ci? Powszechnie 
w starszych publikacjach przyjmuje si , e przez kilka lat po 1945 r. obiekt 
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Ryc. 1. Schronisko PTTK „Jagodna”. Fot. P. Sroka 

sta  opuszczony, dziel c w tym czasie smutny los wielu innych sudeckich 
schronisk, szabrowanych i bezmy lnie dewastowanych. Lepsze czasy mia y
nasta , kiedy zainteresowa  si  nim Oddzia  Polskiego Towarzystwa Tatrza -
skiego (PTT) w K odzku, który po niezb dnym remoncie otworzy  mia
schronisko w 1948 r. pod nazw  „Spalona” lub „Na Prze czy Spalona” [20, 
s. 21; 25, s. 12]. Tymczasem zachowane archiwalia oraz wzmianki prasowe 
z tamtego czasu przecz  takiej wersji wydarze .

W 1948 r. PTT przygotowa o list  sudeckich obiektów, o których przy-
dzielenie wnioskowa o. Jednym z nich by o dawne schronisko Brandbaude 

w Spalonej. Dokument zawiera wiele ciekawych informacji na temat tego 
obiektu. Najwa niejsza jest taka, e nie by  on wówczas wcale opuszczony 
ale s u y  jako dom wypoczynkowy Zwi zku Walki M odych (ZWM), czyli 
m odzie owej organizacji Polskiej Partii Robotniczej. Nak adem ZWM daw-
ne schronisko zosta o doprowadzone do stanu u ywalno ci i dysponowa o
wówczas czterdziestoma miejscami noclegowymi. Pomimo tego wymaga o
jeszcze dalszych prac. Dwupi trowy, dwunastopokojowy budynek, mieszcz cy 
tak e du  sal  zbiorow , jadalni , hol, gara , piwnic  i strych, oceniono jako 
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zniszczony w 50 procentach. Trzydzie ci procent zniszcze  przypada o na 
budynki, a 20 procent na urz dzenia sta e. Oceniano tak e, e niezb dne re-
monty powinny obj  dach, ciany, centralne ogrzewanie, instalacj  kanali-
zacyjn  i wodoci gow . Konieczne by o tak e uzupe nienie stanu mebli, po-
cieli i naczy . PTT argumentowa o, i  „schronisko, le ce na szlaku tury-

stycznym, powinno by  oddane do obs ugi turystów a dom wypoczynkowy 

znajdzie miejsce w dolinie” [9]. W ubieganiu si  PTT o obiekt nie bez zna-
czenia by a tak e okoliczno , e schronisko by o odwiedzane przez licznych 
w drowców. 

Starania PTT o obj cie schroniska na Prze czy Spalona nie powiod y si .
„S owo Polskie” z 6 lipca 1949 r. informowa o o domu kolonijnym „w Spa-

lonem” w powiecie bystrzyckim b d cym w asno ci  Kombinatu Lniarskie-
go „Lech” w O drzychowicach K odzkich. W a nie rozpocz  si  tam pierw-
szy turnus dla 50 dzieci pracowników tego  zak adu. Na uroczyste otwarcie 
turnusu przyby  sam dyrektor Centralnego Zjednoczenia Przemys u W ó-
kienniczego w odzi. Autor prasowej wzmianki informowa  te , e obiekt 
pomie ci  mo e a  150 osób. Docelowo letnisko go ci oby kolonie z innych 
rejonów Polski, podczas gdy mali mieszka cy ziemi k odzkiej wyjecha  mie-
li nad morze [17]. Wzmianka prasowa nie dowodzi aby, e ów dom kolonij-
ny i dawne schronisko Brandbaude to te same obiekty, gdyby nie zdj cie 
schroniska na Prze czy Spalona, zamieszczone na pierwszej stronie „Wa -
brzyskiego S owa Polskiego” (tzw. „S owo Wa brzyskie”, Nr 115) z 27 kwiet-
nia 1950 r. z podpisem: „Dzieci pracowników Zak adów Przemys u Lniarskie-

go w O drzychowicach zaznaj  mi ego odpoczynku w domu kolonijnym”.
Jest jeszcze jeden argument za wersj , e obiekt na Prze czy Spalona 

w 1949 nie pe ni  funkcji typowego schroniska. Kiedy w sierpniu tego roku 
zawita  w Góry Bystrzyckie Mieczys aw Or owicz wraz z uczestnikami tra-
dycyjnej „wycieczki sierpniowej”, grupa sp dzi a nocleg na sianie w stodole 
na Prze czy Spalona, albowiem dawne schronisko – jak odnotowa  Or owicz 
– zaj te by o wówczas na „wczasy dla m odzie y” [14]. 

Kiedy zatem dawne Brandbaude zosta o ostatecznie przekszta cone 
w schronisko PTTK? Nieco wiat a na t  kwesti  rzuca krótki, ale ciekawy 
dokument z Archiwum Pa stwowego w Kamie cu Z bkowickim. Mowa 
o za czniku do protoko u z posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej (PRN) w Bystrzycy K odzkiej z 5 sierpnia 1952 r., wed ug którego 
po o one w gromadzie Spalona schronisko turystyczne decyzj  Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej w Starej Bystrzycy z 22 grudnia 1951 r. oddane 
zosta o w u ytkowanie PTTK. Wy sza instancja ówczesnej biurokracji, 
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a wi c Prezydium PRN, decyzje t  zatwierdzi o, jednocze nie wyst puj c do 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o przekazanie obiektu na w a-
sno  PTTK [10]. 

W wietle tych informacji wydaje si , e trzeba nieco zweryfikowa  hi-
stori  schroniska PTTK „Jagodna”. Wszystko wskazuje na to, e dopiero na 
pocz tku lat. 50. powróci o ono swej przedwojennej funkcji, któr  pe ni 
z powodzeniem do dzi . Tu  po wojnie wiele poniemieckich schronisk, je li
tylko unikn o zniszczenia, przekszta canych by o na domy wypoczynkowe 
czy kolonijne. Taki los spotka  wszystkie trzy schroniska po o one w górnej 
cz ci Sokolca – przysió ku Sowa [23, s. 96-97]. Podobnie funkcj  domu 
kolonijnego Dolno l skiego Zjednoczenia Przemys u W glowego pe ni a
przez krótki czas „Andrzejówka” [22], a w pierwszej po owie lat 50. „Strze-
cha Akademicka” znajdowa a si  pod administracj  Funduszu Wczasów Pra-
cowniczych [18, s. 19]. Szcz liwie kilka z tych obiektów pr dzej czy pó -
niej powróci o do swojej pierwotnej funkcji schroniska turystycznego, do 
której najlepiej si  nadawa y. 

Nie od razu po przej ciu przez PTTK schronisko na Prze czy Spalona 
zosta o uruchomione. Latem 1952 r., chocia  zatrudnia o pracownika, nie 
oferowa o jeszcze noclegów ani posi ków [1]. Najpewniej trwa  tam wów-
czas remont. W drugim kwartale nast pnego roku, pomimo e obiekt nadal 
pozostawa  nieczynny, go ci  czterdziestoo mioosobow  wycieczk , która 
zakupi a 260 posi ków [2]. Obiekt otworzono w nast pnym kwartale, a wi c
w szczycie sezonu turystycznego w 1953 r. Dysponowa  wtedy 80 miejscami 
noclegowymi, co przez trzy miesi ce (lipiec – wrzesie ) pozwala o udzieli
7200 noclegów. W rzeczywisto ci liczba ta by a dalece skromniejsza, bo-
wiem w tym czasie schronisko „Spalona” udzieli o zaledwie 76 noclegów 
i wyda o 169 posi ków [3]. W ostatnim kwartale 1953 roku liczb  miejsc 
w schronisku zmniejszono do 10, ale i tak nie skorzysta  z nich aden turysta 
[4]. W ci gu ca ego nast pnego roku schronisko PTTK „Spalona” udzieli o
zaledwie 223 noclegów, natomiast tamtejsza kuchnia wyda a niespe na 4 tys. 
posi ków [5; 6; 7; 8]. 

Pomimo niskiej frekwencji „Spalona” cieszy a si  dobr  opini . W 1956 r. 
na amach „Turysty” obiekt ten gor co poleca a jedna z czytelniczek: 
„Schronisko »Spalona«, ma o znane, odznacza si  estetycznie urz dzon  ja-

dalni , wietlic , czystymi, mi ymi pokojami, bie c  ciep  wod  w azien-

kach i serdeczn  obs ug , która naprawd  troszczy si  o turyst . Jest to za-

s uga kierownika schroniska kol. uczy skiego i jego ony, którzy – mimo wy-

t onej pracy od godziny 5 rano do godziny 24 – zawsze maj  dla zm czo- 

nych turystów serdeczne s owa i u miech” [24]. Tym wi ksze s owa uznania 
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nale a y si  kierownikowi schroniska, poniewa  z powodu braku rodka 
transportu zmuszony by  donosi  do schroniska ywno  na w asnych ple-
cach z Bystrzycy K odzkiej [24]. 

Dziesi  lat pó niej, gdy schronisko wizytowa a komisja PRN w Bystrzy-
cy K odzkiej, ponownie uzyska o ono wysok  ocen . „Utrzymane w porz d-

ku i czysto ci”, jak zanotowali cz onkowie komisji, mog o konkurowa  z naj-
lepszymi obiektami turystycznymi w kraju. Jedynym mankamentem, jaki 
dostrze ono, by y miecie le ce za budynkiem, które jednak w obecno ci
komisji uprz tni to [11]. 

Trudno powiedzie , co sta o si  w schronisku pomi dzy styczniem 1966 r., 
a majem 1967 r., kiedy zawita a tam kolejna kontrola PRN. Tym razem bo-
wiem cz onkowie komisji mocno skrytykowali zastane na Prze czy Spalona 
porz dki: „Komisja stwierdzi a, e pomimo przeprowadzonego remontu, 

schronisko jest brudne i zaniedbane. Nie s  przestrzegane przepisy BHP. 

Pracownicy w kuchni pracuj  na cementowej pod odze. Brak jest w kuchni 

wentylacji i ciep ej wody do zmywania naczy . W okropnym stanie jest szam-

bo, które jest zawalone i wybija pod oknami kuchni. Na parterze ubikacja te

nie nadaje si  do u ytku, przy wybiciu wody, wybija wszystko na zewn trz. 

Brak jest mietnika, a w konsekwencji tego w ko o budynku le y masa mieci”
[12]. Ówczesny kierownik placówki, Józef ukaniuk, który w a nie szyko-
wa  si  do obj cia stanowiska kierownika wszystkich schronisk w powiecie 
bystrzyckim, t umaczy , e przyczyn  niedoci gni  jest brak funduszy na 
przeprowadzenie niezb dnych remontów. Tym niemniej zobowi za  si
przed cz onkami komisji w terminie do 15 czerwca 1967 r. doprowadzi  do 
stanu u ywalno ci szambo wraz z urz dzeniami sanitarnymi, zapewni  ciep
wod  w kuchennych kranach, po o y  drewnian  pod og  w kuchni oraz wy-
remontowa  piec i przewody kominowe. Gdyby prac tych nie wykonano 
w terminie, komisja zapowiada a z o enie wniosku do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej o zamkni cie obiektu u progu letniego sezonu 
turystycznego.

Sko czy o si  jednak na gro bach. Wizytuj ca schronisko 13 czerwca 
1967 r. kolejna komisja uzna a, e jest ono utrzymane w nale ytym stanie 
i dobrze przygotowane do sezonu. Nadal jednak istnia a potrzeba wymiany 
pieca, co uznano za konieczne uczyni  przed zim  [13]. 
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Ryc. 2. Wn trze schroniska PTTK „Jagodna” – bar w g ównej sali 
w sylwestrowym wystroju (2011). Fot. P. Mrugalski 

Lepsze czasy dla schroniska nasta y w latach 70., co by o zas ug  m.in. 
wieloletnich gospodarzy obiektu, pa stwa Olgi i Henryka Lipi skich. Wów-
czas to schronisko otrzyma o obecn  nazw  „Jagodna” [20]. Pod koniec tej 
dekady schronisko dysponowa o 64 miejscami noclegowymi, a w sezonie 
letnim dwudziestoma dodatkowymi na pobliskim kampingu. Oferowa o te
pe ne wy ywienie. Zim  atrakcyjno  obiektu zwi ksza y dwa znajduj ce si
ko o schroniska wyci gi narciarskie [19, s. 33]. 

Przedwojenne Brandbaude pe ni o wi c kolejno funkcj  domu wypo-
czynkowego ZWM, a nast pnie pracowników o drzychowickiego „Lecha”. 
Starania PTT w latach 40. o przej cie obiektu okaza y si  nieskuteczne i do-
piero PTTK przej a go na pocz tku lat 50. Natomiast losy schroniska w PRL 
odzwierciedla y doskonale socjalistyczne realia wiecznych niedoborów. 
W tych warunkach bardzo wiele zale a o od postawy i po wi cenia kierow-
nika czy dzier awcy. Obecnie schronisko oferuje oko o 50 miejsc noclego-
wych w pokojach 2, 3, i 4 osobowych1. Do dzi  pozostaje w posiadaniu 
PTTK, b d c wa nym punktem noclegowym na górskich szlakach Gór 
Bystrzyckich. 

                                                          
1
 Strona internetowa: http://www.schronisko.spalona.pl/ (dost p z 11.12.2010). 
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