
79

Pielgrzymy. Informator krajoznawczy po wi cony Sudetom 

SKPS, Oddzia  PTTK przy Politechnice Wroc awskiej, Wroc aw, 2011 s. 79-92 

TOMASZ PRZERWA 

Zapomniana osada górska 

– Budzowska Kolonia w Górach Sowich 

Na po udniowym kra cu grzbietu Gór Sowich istnia a przed II wojn

wiatow  niewielka osada, która zas uguje na wi ksz  uwag . Jej zabudowa-

nia pobudowano na wysoko ci ok. 725-760 m n.p.m., pomi dzy wzniesie-

niem G siorka (773 m n.p.m., do 1945 r. Hahnkoppe) i Go biej (810 m 

n.p.m., do 1945 r. Taubenschlag), przy drodze grzbietowej prowadz cej ze 

Srebrnej Góry na Prze cz Woliborsk . W rejon ten docieraj  równie  drogi 

le ne z Woliborza i Jemnej. Droga grzbietowa stanowi a na tym odcinku 

granic  pomi dzy powiatem z bkowickim i noworudzkim. Jedno gospodar-

stwo nale a o administracyjnie do Nowej Wsi K odzkiej, z tego te  wzgl du 

wchodzi o w sk ad powiatu noworudzkiego. Zasadniczo jednak kolonia 

przypisana by a do Budzowa w powiecie z bkowickim. Nie mo na jednak 

pomija  faktu, i  szczególnie w XX w. osada ci y a do pobliskiej Srebrnej 

Góry, która by a swego rodzaju lokalnym centrum komunikacyjnym, gospo-

darczym, religijnym, o wiatowym i turystycznym. 

Budzowska Kolonia (do 1945 r. Hahnvorwerk) powsta a prawdopodobnie 

w po owie XVIII w., co mo na ogólnie wi za  z kolonizacj  doby frydery-

cja skiej. W tym czasie za o onych zosta o w Sudetach wiele podobnych 

osad. Zwi zane to by o z celow  polityk  pa stwa pruskiego, wspieraj cego 

osadnictwo na wcze niej niezagospodarowanych terenach górskich. Istnienie 

Budzowskiej Kolonii potwierdzaj  najwcze niej osiemnastowieczne mapy, 

na których zapisano jej nazw  i zaznaczono zabudowania. 

W odniesieniu do niemieckiej nazwy osady nale y zauwa y , i  nie by a

ona pocz tkowo ugruntowana, skoro na prze omie XVIII i XIX w. pos ugi-

wano si  form Haynvorwerk. Trudno jednak zgodzi  si  z dwudziesto-

wiecznym badaczem Gallantem [7], który twierdzi , i  nazwa Hahnvorwerk
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powsta a w drugiej po owie XIX w. Wed ug niego osada mia a by  pierwot-

nie okre lana jako Haynvorwerk i dopiero przez podobnie brzmi ce gwarowe 

Hähnvorwerk przekszta ci a si  w Hahnvorwerk. Jego zdaniem nast pi o to 

w wyniku b du geodetów, którzy spopularyzowali t  ostatni  nazw  na 

swoich mapach. Podobny proces mia  przebiega  w odniesieniu do miana 

wzniesienia G siorek: Haynkoppe – Hähnkoppe – Hahnenkoppe. Wywód ten 

zdaje si  podwa a  fakt, i  nazwy Hahnvorwerk i Hahnkoppe funkcjonowa y

na mapach wojskowych przynajmniej od 1763 r.
1
 Wywodzi y si  one praw-

dopodobnie od nazwiska Hahn ewentualnie Hayn, popularnego w rejonie 

Nowej Rudy [7; 13; 25]. 

Pod koniec XVIII w. na terenie Budzowskiej Kolonii istnia y dwa od-

dzielne gospodarstwa, po o one blisko siebie w obni eniu pomi dzy G sior-

kiem i Go bi . Starsze by y zabudowania zlokalizowane po zachodniej stro-

nie grzbietu, znane jako Hahnvorwerk. Gospodarstwo to – nale ce do No-

wej Wsi K odzkiej – sk ada o si  z budynku mieszkalnego, stodo y i schro-

nienia dla zwierz t. Wod  czerpano ze studni, przy pomocy której uchwyco-

no ród o. Mieszka cy pracowali w lesie, dora nie obs ugiwali pojedynczych 

turystów, zajmowali si  nadto hodowl  zwierz t i upraw  roli. Musieli y

w surowych warunkach, poniewa  gospodarowanie utrudnia y: znaczne od-

dalenie od innych miejscowo ci, ostry klimat, nieurodzajne górskie gleby 

i strome stoki. Powy sze przyczyny sprawi y, i  hrabia Wilhelm von Magnis 

z Bo kowa, po wykupieniu gospodarstwa w 1868 r., doprowadzi  z czasem 

do jego likwidacji. Uzna  je bowiem za nierentowne. Pola zosta y zalesione, 

a budynki zniszczone. Prawdopodobnie nast pi o to pod koniec XIX w. lub 

na pocz tku XX w., poniewa  na mapie z 1883 r. wspomniane zabudowania 

jeszcze wyst puj
2
 [7]. 

Drugie gospodarstwo, zaznaczone dopiero na mapie z ok. 1770 r.
3
, znaj-

dowa o si  po wschodniej stronie drogi grzbietowej. Administracyjnie po -

czone by o z Budzowem, a pocz tkowo funkcjonowa o pod nazw Schlesi-
sche Vorwerk4

. Sk ada o si  ono z czterech budynków. Niedaleko znajdowa o

si  niewielkie oczko wodne, zwane od niedawna Jeziorkiem Herna, a to ze 

wzgl du na niezwykle malownicz  jego opraw . Mo na przypuszcza , i

mieszka cy tego gospodarstwa równie  trudnili si  zaj ciami le no-rolniczymi. 

Niewiele informacji zachowa o si  na jego temat, ale w odró nieniu od 

                                                          
1 Geheimes Staatsarchiv Berlin, sygn. F 70320, Übersiechtkarte der Gegend von Silberberg 

gegen Glatz.
2 Neurode 1:25 000, opr. 1881, druk 1883. 
3 Staatsbibliothek Berlin, sygn. 1 S Kart N 19057, Umgegend von Silberberg.
4 Geheimes Staatsarchiv Berlin, sygn. D 70003, Plan der Festung Silberberg.
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zabudowa  „zachodnich” przetrwa o ono do drugiej wojny wiatowej. 

W XIX w. powsta  trzeci zespó  obiektów, przy skrzy owaniu drogi grzbie-

towej z drogami biegn cymi do Jemnej i Woliborza [25]. Obok wzniesiono 

pó niej gospod , w dalszej za  kolejno ci ferm  lisów. Budzowska Kolonia 

nale a a do niewielkich osad. W latach 1897 – 1900 zamieszkiwa o j  17 

osób, w 1905 r. – 26, w 1910 r. – 20, a w latach 1919 – 1939 – 23 osoby [19]. 

Ryc. 1. Budzowska kolonia (Hahnvorwerk zu Schönwalde) na mapie topograficznej 

1:25 000 z 1937 r. (na niniejszej rycinie bez zachowania skali) 

Za prze omowy w dziejach osady mo na uzna  maj 1898 r., kiedy uru-

chomiono na jej terenie pierwszy obiekt turystyczny – Gasthaus zur Hahnen-
koppe (ryc. 2). By  to dwupi trowy murowany budynek, o sp aszczonym 

dachu i prostej prostok tnej bryle. Pierwszym ober yst  zosta  H. Löffler [14; 

24]. Prawdopodobnie o nim to wspomina y pisma turystyczne rok wcze niej, 

i  finansuje budow  wspomnianej gospody. Powstanie obiektu nale y wi za

z rozwijaj c  si  w tym czasie turystyk  górsk . Ruch turystyczny musia  ju

w tym czasie osi gn  dostatecznie du e rozmiary, by op aca o si  prywat-

nemu przedsi biorcy zbudowa  do  du e schronisko górskie. Okre lenie 

„gospoda” mo e tu by  nieco myl ce. Na podstawie pe nionej funkcji (noc-

legi i wy ywienie), jak te  po o enia, wskazuj cego jednoznacznie na jego 

przeznaczenie na potrzeby turystów, mo na zaliczy  ten obiekt do grupy 

schronisk górskich. 
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Ryc. 2. Schronisko Gasthaus zur Hahnenkoppe oko o 1903 r. 

Widokówka ze zbiorów J. Gru lewskiego 

Gospoda funkcjonowa a ca y rok, tak e zim . Tak bynajmniej by o przed 

pierwsz  wojn wiatow . Zosta a wzniesiona na wysoko ci oko o 760 m 

n.p.m., przy drodze grzbietowej biegn cej ze Srebrnej Góry w kierunku 

Prze czy Woliborskiej i dalej – Wielkiej Sowy. Znajdowa a si  zatem przy 

g ównym sowiogórskim szlaku turystycznym, stanowi c jedyny obiekt tury-

styczny na trasie Prze cz Jugowska – Srebrna Góra. Dociera y tu równie

szlaki turystyczne o lokalnym znaczeniu – z Jemnej, Woliborza, Doliny 

Ch opiny i Chocho a Wielkiego. Wewn trz gospody znajdowa y si  pokoje 

noclegowe, jadalnia i sala z orchestrionem
5
 oraz weranda. Nastawiano si

przede wszystkim na obs ug  turystów i letników, sporadycznie organizowa-

no jednak równie  spotkania towarzyskie dla okolicznej ludno ci. Przynajm-

niej od 1908 r. w a cicielem obiektu by  Oscar Sckerl. Dalsza sytuacja w a-

sno ciowa nie jest znana. Wiadomo tylko, e w 1913 r. dzier awi  go Her-

mann Ihlenfeld [1; 2]. 

                                                          
5

Orchestrion – popularny w XIX w. typ mechanicznej szafy graj cej zaopatrzonej w walec 

kolczasty, m otki, struny, b benki i dzwonki, uruchamianej zwykle przez wrzucenie monety. 
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Rejon Budzowskiej Kolonii zyska

przed pierwsz  wojn wiatow  do-

datkowy walor. Tamtejsze stoki gór-

skie znakomicie nadawa y si  bowiem 

do uprawiania sportów zimowych, 

które w tym czasie zyskiwa y na 

popularno ci. Opadaj ca w kierunku 

Doliny Ch opiny ka s u y a najpierw 

saneczkarzom, a od 1911 r. narcia-

rzom, których liczba stale ros a. Dnia 

6 I 1914 r. zawi zany zosta  w gospo-

dzie Klub Narciarski „Fort Ostróg” 

(Skiklub „Fort Spitzberg”), skupia-

j cy oko o 20 cz onków. Jego wice-

przewodnicz cym zosta  wymieniony 

wcze niej Ihlenfeld. Warto zauwa y ,

i  organizacja ta nale a a do pierw-

szych klubów narciarskich w Górach 

Sowich. W schronisku mo na by o

wypo yczy  narty oraz fachow  lite-

ratur , a obok na stokach górskich 

prowadzono regularne wiczenia nar-

ciarskie. Zaawansowani w zjazdach 

mieli mo liwo  wykonywania sko-

ków narciarskich na ma ej skoczni. 

Podczas pierwszej wojny wiatowej 

klub uleg  rozwi zaniu, co nie dopro-

wadzi o jednak do zaniku narciarstwa w rejonie kolonii [16; 20]. 

Wydaje si , i  wojna zachwia a dotychczasowym funkcjonowaniem go-

spody. Tu  po zako czeniu dzia a  wojennych prowadzi  j  ponownie Oscar 

Sckerl z Z bkowic l skich, który przej  j  wraz z 13 morgami ziemi 

w 1918 r. Obiekt zosta  wyremontowany, a jego otwarcie powi zano z wielk

zabaw  taneczn , która odby a si  16 V 1920 r. Dwa lata pó niej odkupi

gospod  Emil Minkus i otwar  j  30 IV 1922 r. Po kolejnych dwóch latach 

jako prowadz cy schronisko wymieniony zosta  Robert Kowalik
6
. Z tego te

czasu pochodzi pierwsza wzmianka o po czeniu telefonicznym (nr 17). 

Wydaje si , i  trudne powojenne lata kryzysowe zmniejszy y rentowno

                                                          
6 „Frankenstein-Münsterberger Zeitung“ nr 109 z 12 V 1918; „Frankensteiner Kreisblatt“ nr 39 

z 15 V 1920; „Silberberger Stadt- und Land-Bote“ nr 18 z 30 IV 1922. 

Ryc. 3. Plan katastralny Budzowskiej 

Kolonii, 1863. ród o: Archiwum 

Pa stwowe we Wroc awiu 
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obiektu, co prowadzi o do cz stych zmian w a cicieli. Zwie czeniem tego 

stanu rzeczy by o wykupienie gospody w 1925 r. przez barona Günthera von 

Reibnitza z Krzanowic na l sku Opolskim, który zaadaptowa  j  na potrze-

by powstaj cej obok fermy lisów [17]. 

Baron Günther von Reibnitz zakupi  latem 1925 r. gospod  i s siaduj cy 

z ni  obszar z my l  o za o eniu pierwszej na l sku i jednej z pierwszych 

w Niemczech fermy srebrnych lisów kanadyjskich. Zalet  takiej lokalizacji 

by y warunki pogodowe i terenowe, zbli one do naturalnego rodowiska, 

w którym wyst puj  lisy kanadyjskie. Zwierz tom s u y y regularne i nie ne 

zimy, które trwaj  tutaj d u ej ni  w okolicy, jak te  zas aniaj ce przed wi-

churami wzniesienie Go biej poro ni tej wysokim lasem. Równie  latem nie 

ma tu wielu ciep ych dni. Nie bez znaczenia by o te  oddalenie od wi kszych 

skupisk ludzkich, poniewa  lisy potrzebowa y ciszy i spokoju. Wyboru miej-

sca dokona  le niczy Otto Pflanz, pochodz cy z pobliskiej Rudnicy, który 

mia  wcze niej okazj  zapozna  si  z warunkami hodowli srebrnych lisów 

w USA i Kanadzie, czyli w krajach narodzin hodowli zwierz t futerkowych. 

Uzna  on klimat Budzowskiej Kolonii za szczególnie korzystny dla hodowli 

lisów. Sam te  przeniós  si  do fermy i zaj  si  ich hodowl [5].

Ryc. 4. Ferma srebrnych lisów na Budzowskiej Kolonii, okres mi dzywojenny. 

Widokówka ze zbiorów J. Gru lewskiego 
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W miesi cach letnich i jesiennych 1925 r. pracowali na Budzowskiej Ko-

lonii robotnicy, którzy na pocz tek oczy cili teren przysz ej fermy, a pó niej 

zbudowali obszerne trzymetrowej wysoko ci ogrodzenie z siatki drucianej. 

Budynek by ej gospody przebudowano na dom mieszkalny dla obs ugi fermy 

oraz jej zaplecze gospodarcze. G ówn  cz  hodowlan  stanowi o oko o

25 klatek, w tym kilka na planie dwunastok ta. Pomieszczenie dla ka dego 

z lisów (samców) obliczono na 30 m², a dla samic na 100 m². Aby uniemo -

liwi  zwierz tom ucieczk  przez podkop, wkopano siatki g boko w ziemi ,

a pod ogi wybetonowano. Klatki by y równie  przykryte siatk  od góry. 

Wszystko to ze wzgl dów bezpiecze stwa, trzeba bowiem doda , i  jedna 

para srebrnych lisów kosztowa a wówczas oko o 7000 marek, a skóra 

w zale no ci od jako ci 2500 – 6000 marek. cznie ferma mog a pomie ci

72 srebrne lisy. Dla efektywnego dozoru nad zwierz tami wzniesiono w 1926 

roku oszalowan  deskami wie yczk  obserwacyjn  (oko o 15 m wysoko ci), 

z której wida  by o ca  ferm . Wraz z rozwojem hodowli prowadzone by y

prace przy powi kszaniu fermy [5; 10; 12; 22]. 

Dnia 21 X 1925 r. przyby  do Budzowskiej Kolonii pierwszy transport 

srebrnych lisów z Ameryki Pó nocnej, na który sk ada o si  10 par tych zwie-

rz t. Trzy lisy nie przetrzyma y podró y i pó niejszej aklimatyzacji. Ferma 

zaczyna a wi c hodowl  od 17 sztuk, które zacz y si  rozmna a  pocz wszy 

od wiosny nast pnego roku. W marcu 1926 r. na wiat przysz o 18 lisków, 

które by y pierwszymi wyhodowanymi na miejscu. Stopniowo ferma rozra-

sta a si , co zdaje si wiadczy  o sukcesie przedsi wzi cia. Przeprowadzona 

w 1926 r. ocena fermy przez przedstawicieli Niemieckiego Zwi zku Hodow-

ców Zwierz t Futerkowych (Deutsche Pelztierzüchter-Vereinigung) wypad a

znakomicie, a lisy uzyska y najwy sze noty. W tym czasie powsta y

w Niemczech i na l sku (tak e w pobliskiej Srebrnej Górze) kolejne o rodki 

hodowli zwierz t futerkowych, zyski czerpano wi c pocz tkowo przede 

wszystkim ze sprzeda y m odych lisów do innych ferm [11]. 

W 1928 r. poszerzono ferm  o inne gatunki fauny pó nocnoameryka -

skiej: norki i szopy pracze. Podczas gdy hodowla tych pierwszych stanowi a

silny punkt fermy ze wzgl du na ceny futer z ich skórek, hodowla szopów nie 

odegra a wi kszego znaczenia. Podobnie by o z hodowl  po udniowoamery-

ka skiej nutrii. Sprowadzono tak e pojedyncze sztuki kuny azjatyckiej, kuny 

europejskiej i srebrnego borsuka z Ameryki Pó nocnej, ale hodowla tych 

zwierz t nie okaza a si  dochodowa. Ferma na Budzowskiej Kolonii general-

nie pozosta a ferm  srebrnych lisów, cho  wprowadzono tu tak e hodowl

lisów niebieskich i platynowych. Spotka a si  ona z ogromnym zaintereso-

waniem turystów, którzy po op aceniu biletu mogli obejrze  hodowl  z wie y
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obserwacyjnej, prawdopodobnie tak e z bliska. Osada wzbogaci a si  zatem 

o now  atrakcj  turystyczn  [18; 23]. 

Po tym, jak stara gospoda Zur Hahnenkoppe i s siaduj cy z ni  teren zo-

sta y zakupione przez barona von Reibnitza i zamienione w ferm  lisów, na 

g ównym grzbietowym szlaku sowiogórskim nie by o adnego obiektu tury-

stycznego, który oferowa by w drowcom noclegi. Sk oni o to przedsi bior-

cz  pann  Agnes Thiel ze Srebrnej Góry do budowy na Budzowskiej Kolonii 

nowego schroniska. Na plac budowy wybrany zosta  teren na pó nocnym 

zboczu wzniesienia G siorek (755 m n.p.m.), z którego rozpo ciera  si

wspania y widok na Przedgórze Sudetów z Masywem l y. Agnes Thiel 

szybko porozumia a si  z w a cicielem gruntu Tschöke, który posiada  na 

Kolonii Budzowskiej ma e gospodarstwo rolne i wkrótce na po udniowym 

skraju osady przy szlaku turystycznym powsta  nowy budynek. W 1926 r. 

w wi to Wniebowst pienia po o ono kamie  w gielny pod schronisko, 

które ju  w czasie Zielonych wi t Hahnenkoppen-Baude zosta o urucho-

mione [9; 15]. 

Schronisko by o niewielkie (ryc. 5), posiada o bowiem pocz tkowo jedynie 

kuchni  oraz jeden pokój go cinny. Budynek mia  prostok tn  bry ; przykryty 

by  mocno sp aszczonym dwuspadowym dachem. Zbudowano go z drewna, 

przy czym jego fundamenty by y solidne - betonowe. Przed schroniskiem 

Ryc. 5. Budzowska Kolonia w latach 20. XX w. Na pierwszym planie drewniane 

schronisko Hahnenkoppen-Baude. Fragment pocztówki ze zbiorów Autora 
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przy szlaku ustawiano stoliki i awki, które zaprasza y w drowców do odpo-

czynku oraz pokrzepienia si  serwowanymi tu napojami i posi kami. Tam te

ustawiono wysoki maszt flagowy. Obiekt pe ni  przede wszystkim funkcje 

gastronomiczne, oferowa  te  kilka miejsc noclegowych. Agnes Thiel trosz-

czy a si  o dobr  kuchni , a jej specjalno ci  by a kawa, dlatego te  go cie

ch tnie zagl dali do tego lokalu. W bran y gastronomicznej nie by a panna 

Thiel nowicjuszk , poniewa  ju  przed pierwsz  wojn wiatow  prowadzi a

pensjonat we Wroc awiu (do 1915 r.). Pó niej na kilka lat przej a prowa-

dzenie bufetu w Don onie, centralnym obiekcie twierdzy srebrnogórskiej, 

który ju  wtedy by  g ówn  atrakcj  turystyczn  Srebrnej Góry [9]. 

Schronisko mia o du e znaczenie dla dalszego rozwoju sportów zimo-

wych na terenie Budzowskiej Kolonii. Po o ony w jej pobli u stok narciarski 

cieszy  si  sporym zainteresowaniem mi o ników bia ego szale stwa. To dla 

nich zbudowano skoczni  narciarsk , na której osi gano wyniki rz du 30 m. 

Od 1925 r. organizowano tam nawet du e m odzie owe zawody narciarskie, 

w których ju  w pierwszym roku wzi o udzia  oko o 300 zawodników. Do 

przyjazdu zach ca y narciarzy komunikaty o stanie pokrywy nie nej, które 

podawa a wroc awska rozg o nia radiowa. W a cicielka mierzy a codziennie 

temperatur  i grubo  warstwy nie nej, które to informacje przesy a a pó -

niej telefonicznie do redakcji radia [4; 6; 8; 22; 23]. 

Ryc. 6. Zawody narciarskie na stoku ko o Budzowskiej Kolonii, okres 

mi dzywojenny. Widokówka ze zbiorów J. Gru lewskiego 
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Liczba turystów ros a z roku na rok, co zdaje si wiadczy , e Agnes 

Thiel dobrze dba a o swoich go ci. W pierwszych dwóch latach prowadzenia 

schroniska prze y a jednak ci kie chwile. Przede wszystkim z powodu 

deszczowej pogody, która ograniczy a ruch turystyczny. Na o y y si  na to 

z e warunki niegowe, w wyniku czego nie przybyli tak e narciarze. Mimo 

pocz tkowych niepowodze  nie opu ci a jej odwaga. Zatroszczy a si  o nowe 

fundusze i kaza a schronisko znacz co powi kszy  przez dobudowanie du ej

oszklonej werandy. Wkrótce te  dopisa a pogoda i przyjechali tury ci. Lato 

w 1928 i 1929 r. okaza o si  s oneczne, a kolejne zimy by y nie ne, z do-

brymi warunkami do uprawiania sportów zimowych. Z opisu Neugebauera 

wynika, e od tego czasu schronisko rozwija o si  nieprzerwanie. Nie ma 

podstaw, aby s dzi , i  jego rentowno  zmniejszy a si  w powa niejszym 

stopniu podczas wielkiego kryzysu gospodarczego, który uderzy  w gospo-

dark  Niemiec na prze omie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Trzeba 

tu jednak zauwa y , i  Agnes Thiel przez ca y czas prowadzi a intensywn

prasow  akcj  reklamow , która zapewnia a jej nap yw go ci [15]. Mo na 

jednocze nie przypuszcza , i  nawet trudne warunki ekonomiczne nie by y

w stanie zniech ci  rzeczywistych mi o ników narciarstwa i turystyki górskiej. 

W schronisku panowa  w tamtych latach Agnes Thiel – szczególnie 

w niedziele – znaczny ruch. W a cicielce pomaga a jej córka Hanne i zi

Otto Kleinert. Wkrótce Agnes Thiel sp aci a swoich wierzycieli i pozby a si

d ugów. Z bliska i daleka przybywali go cie, jednak przede wszystkim 

z Z bkowic l skich i Wroc awia. W a cicielka ch tnie z nimi gaw dzi a,

by a te wietnie obeznana z okolic . Cz sto opowiada a o twierdzy srebrno-

górskiej, a mia a ku temu szczególny powód, poniewa  przysz a na wiat 

w pomieszczeniach miejscowego Don onu. Jej ojciec urodzi  si  w 1843 r. 

w s siednim Budzowie i zosta  podoficerem huzarów. W 1866 r. w wielkiej 

bitwie pod Sadow  zosta  raniony ci ciem szabli w g ow  i lewe rami . Nie 

nadawa  si  do dalszej s u by wojskowej, dlatego w 1867 r. otrzyma  stano-

wisko dozorcy twierdzy srebrnogórskiej, która zosta a w tym czasie zdemili-

taryzowana. O eni  si  z Bert  Aust i zamieszka  w starym mieszkaniu mi-

strza wa owego, które znajdowa o si  we wschodniej cz ci Don onu. Dnia 

4 III 1885 narodzi a si  pa stwu Thiel, jako najm odsze ósme dziecko, córka 

Agnes. Sp dzi a ona swoje dzieci stwo w obr bie Don onu, cz sto te  towa-

rzyszy a swojemu ojcu podczas obchodu warowni. ywo interesowa a si

histori  twierdzy i zna a ka de pomieszczenie forteczne. Ojciec Agnes zmar

w 1915 r., a jego córka – jak ju  wspomniano – powróci a do Srebrnej Góry, 

eby poprowadzi  rodzinne gospodarstwo. 
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W okresie rz dów nazistów nie dosz o do wa niejszych przekszta ce

w osadzie. Jedyn  istotn  zmian  by a modernizacja drogi prowadz cej ze 

Srebrnej Góry. Zosta a ona poszerzona i utwardzona kamieniem, co u atwia o

dojazd. Prace wykona  oddzia  S u by Pracy (Reichsarbeitsdienst) nr 114/II, 

który w latach 1933 – 1938 stacjonowa  w koszarach w Srebrnej Górze. Na-

le y jeszcze doda , i  podczas drugiej wojny wiatowej ruch turystyczny 

os ab , co musia o odbi  si  niekorzystnie na pracy schroniska turystycznego. 

Kl ska III Rzeszy Adolfa Hitlera doprowadzi a do przerwania rozwoju 

niewielkiej osady górskiej. Budzowska Kolonia wraz z obszarem l ska 

przypad a pa stwu polskiemu, a niemieccy mieszka cy byli zmuszeni do 

opuszczenia swoich domów. Tak sta o si  mi dzy innymi z Agnes Thiel, 

która w 1946 r. zosta a wysiedlona do Brunszwiku, gdzie 17 I 1959 r. zmar a. 

Podobnie los potraktowa  zapewne tak e pozosta ych mieszka ców Budzow-

skiej Kolonii, o których jednak brak bli szych informacji. 

Budynki zosta y wprawdzie pocz tkowo zasiedlone przez ludno  polsk ,

ale, jak si  okaza o, nie na d ugo. Trudne warunki egzystencji, oddalenie od 

Srebrnej Góry, jak te  pozbawienie mieszka ców dotychczasowych róde

zarobkowania (ferma lisów i ruch turystyczny) sprawi y, i  osada wyludni a

si . Opustosza e budynki uleg y ca kowitej dewastacji i do obecnych cza-

sów pozosta y po nich jedynie podmurówki i piwniczki. Inny lad minionej 

Ryc. 7. Ruiny schroniska Hahnenkoppen-Baude (2010). Fot. M. Furmankiewicz 
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Ryc. 8. Zarastaj ca polana w miejscu dawnego schroniska Gasthaus zur 
Hahnenkoppe (2010). Fot. M. Furmankiewicz 

Ryc. 9. Zachowana piwnica jednego z budynków schroniska 

Gasthaus zur Hahnenkoppe. Fot. M. Furmankiewicz 
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bytno ci ludzi stanowi nietypowy drzewostan, w tym owocowe drzewa 

i krzewy. Zachowa y si  tak e dwa oczka wodne, które – po o one na uboczu 

– tworz  niezwykle romantyczn  sceneri . Teren osady zarasta las, nied ugo 

te  utraci racj  bytu obecna nazwa tego miejsca – Budzowska Polana. Dzisiaj 

drzewa skrywaj  wi kszo  pozosta o ci po dawnych mieszka cach i tylko 

uwa ni w drowcy s  w stanie spostrzec, i  mijaj  rejon zamieszka y dawniej 

przez ludzi. Trudno te  sobie wyobrazi , e przed wojn  okolica ta s yn a ze 

znakomitych terenów narciarskich, skoro stok zjazdowy zarasta teraz g sty 

las wierkowy. wierczyny tworz  zreszt  imponuj cy szpaler wzd u  drogi 

prowadz cej ze Srebrnej Góry. 

Miejsce to zas uguje na uwag  turystów nie tylko dlatego, i  le y przy 

g ównych szlakach turystycznych Gór Sowich. Budzowska Polana posiada 

swój unikatowy urok, na który sk ada si  wspania a ro linno , romantyczny 

i tajemniczy charakter ruin, jak te  imponuj ce kopce mrowisk. Warto wy-

bra  si  tam tak e ze wzgl du na pi kne widoki w kierunku Obni enia No-

worudzkiego, jak te  z powodu s siedztwa z rozleg ym kompleksem umoc-

nie  fortecznych (na Chochole Wielkim), które przynale  do zespo u twier-

dzy srebrnogórskiej (XVIII w.). 
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