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NIEWYKORZYSTANY POTENCJAà UZDROWISKA
WIEJSKIEGO SOKOàOWSKO
Eleonora Gonda-SoroczyĔska1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocáawiu
Streszczenie. W opracowaniu zwrócono uwagĊ na byáe dolnoĞląskie uzdrowisko wiejskie
Sokoáowsko, któremu przypisaü moĪna miano „uzdrowiska zapomnianego”. Potencjaá lecznictwa uzdrowiskowego to przede wszystkim: wáaĞciwoĞci klimatyczne, zasoby surowców
leczniczych oraz infrastruktura usáugowa. Gáówne atuty miejscowoĞci to przede wszystkim: górska lokalizacja przygraniczna nieopodal Waábrzycha, wáaĞciwoĞci klimatyczne
sprzyjające leczeniu dróg oddechowych, infrastruktura uzdrowiskowa, unikalne w skali
kraju krajobrazy górskie, objĊte ochroną w ramach utworzonego w 1998 roku Parku Krajobrazowego „Sudety Waábrzyskie”. WspóáczeĞnie niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie siĊ bazy lecznictwa uzdrowiskowego w regionie oraz ogólnej liczby kuracjuszy (patrz
Sokoáowsko i inne miejscowoĞci uzdrowiskowe zarówno miejskie, jak i wiejskie).
Sáowa kluczowe: uzdrowisko wiejskie, wieĞ, potencjaá uzdrowiska wiejskiego, odnowa
wsi, zasoby surowców leczniczych, wáaĞciwoĞci klimatyczne

WSTĉP
W opracowaniu zwrócono uwagĊ na duĪy potencjaá uzdrowiskowy, istniejący równieĪ
w niektórych oĞrodkach wiejskich. Dobrym przykáadem moĪe byü wieĞ Sokoáowsko (Görbersdorf), o tradycji uzdrowiskowej, licząca przed wojną 844 mieszkaĔców i 338 gospodarstw domowych [Borcz i Gonda-SoroczyĔska 2006]. Obecnie we wsi funkcjonuje tylko
siedem gospodarstw rolnych. MiejscowoĞü jest w peáni zwodociągowana i skanalizowana.
PoáoĪona jest ona w województwie dolnoĞląskim, w powiecie waábrzyskim, w przygranicznej gminie Mieroszów, w Górach Suchych Sudetów ĝrodkowych, w dwóch dolinach:
Sokoáowca (zwanego dawniej Radosnym Jarem) i Dziczego Potoku. Administracyjnie
w latach 1975–1998 miejscowoĞü ta naleĪaáa do województwa waábrzyskiego.
Potencjaá uzdrowiskowy stanowi fragment potencjaáu turystycznego okreĞlonego
obszaru [Turystyka uzdrowiskowa... 1999]. Potencjaá turystyczny Polski jest sumą poAdres do korespondencji – Corresponding author: Eleonora Gonda-SoroczyĔska, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocáawiu, Wydziaá InĪynierii Ksztaátowania ĝrodowiska i Geodezji, Katedra
Gospodarki Przestrzennej, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocáaw, e-mail: eleonora.gonda-soroczynska@up.wroc.pl
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tencjaáów znajdujących siĊ w poszczególnych regionach [Iwanek 2006]. KaĪde województwo zaĞ posiada tylko dla siebie charakterystyczne walory przyrodnicze i kulturowe,
które wyróĪniają je na mapie turystycznej Polski i Europy.
Województwo dolnoĞląskie jest szczególne [Iwanek 2006]. Na jego terenie znajdują
siĊ stare pasma górskie Sudetów (Karkonosze, Masyw ĝnieĪnika, góry: Izerskie, Stoáowe, Sowie, Kaczawskie i inne), liczne rzeki z piĊknymi wodospadami, ogromne obszary
lasów. Dolny ĝląsk jest regionem o bogatej historii, peánej tajemnic i niewyjaĞnionych zagadek. Byá on areną wielu wojen i najazdów. ĝwiadectwem tej burzliwej przeszáoĞci są ruiny zamków, fortec i warowni. Na obszarze tym dziaáa 11 uzdrowisk statutowych, spoĞród
43 w caáej Polsce (1/4 wszystkich placówek lecznictwa uzdrowiskowego funkcjonujących
w Polsce). Potencjaá lecznictwa uzdrowiskowego to przede wszystkim wáaĞciwoĞci klimatyczne, zasoby surowców leczniczych oraz infrastruktura usáugowa. Na ziemi dolnoĞląskiej
wystĊpują bogate i róĪnorodne záoĪa wód mineralnych i leczniczych, w tym radoczynnych
i termalnych. Wykorzystywane są w lecznictwie sanatoryjnym, rozlewnictwie i eksploatacji
naturalnego CO2. Spotkaü je moĪna przede wszystkim w Sudetach (Kotlina Káodzka i jej
górskie obrzeĪa, rejon Waábrzych – Bolków, Góry Izerskie). Region dysponuje rozwiniĊtą
siecią placówek Ğwiadczących usáugi leczniczo-uzdrowiskowe. Niepokojącym jednak zjawiskiem jest zmniejszanie siĊ jego bazy oraz ogólnej liczby kuracjuszy.
Na szczególną uwagĊ zasáugują niektóre dolnoĞląskie miejscowoĞci dysponujące
ogromnym potencjaáem uzdrowiskowym, obecnie jednak zapomniane. W okresie przed
II wojną Ğwiatową stanowiáy one prĊĪnie funkcjonujące uzdrowiska. Wymieniü tu moĪna chociaĪby niektóre z nich: Opolno-Zdrój (Bad Oppelsdorf), Bolków-Zdrój (Wiesau),
Olbrachcice (Olbersdorf), Stare Bogaczowice (Alt Reichenau), WleĔ (Lähn), Trzebinia
(Bad Wachtel-Kunzendorf) i inne.
Ciekawym przykáadem uzdrowiska dziaáającego na terenie wsi jest Sokoáowsko
[Borcz i Gonda-SoroczyĔska 2006], które swą urodą zachwyca od stuleci (rys. 1). Do
czasów wspóáczesnych napotkaü tu moĪna wiele Ğladów minionej ĞwietnoĞci. Na terenie
wsi znajduje siĊ 50 obiektów wpisanych do rejestru zabytków i budownictwa.

Rys. 1.
Fig. 1.

Görbersdorf – Sokoáowsko w przedwojennych czasach swojej ĞwietnoĞci
(www.sokolowsko.info)
Görbersdorf – pre-war glory times of Sokoáowsko
Acta Sci. Pol.

Niewykorzystany potencjaá uzdrowiska wiejskiego Sokoáowsko

27

Gáównym celem pracy byáa analiza wiejskiej miejscowoĞci uzdrowiskowej, jaką jest
Sokoáowsko, ukazanie okresu jej ĞwietnoĞci, z przedstawieniem najwaĪniejszych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i uzdrowiskowych (klimatycznych) oraz moĪliwoĞci przywrócenia funkcji turystycznej, w tym uzdrowiskowej [Spaáek i Trzewikowska
2009].

METODY BADAWCZE
Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji bezpoĞredniej i poĞredniej.
BezpoĞrednia polegaáa na pracach w terenie, podczas których wykonano inwentaryzacje
urbanistyczne, budowlane oraz zdjĊcia i szkice. Zwrócono uwagĊ na moĪliwoĞci adaptacyjne poszczególnych obiektów, zwáaszcza pod funkcje uzdrowiskowe, a takĪe związane z szeroko pojmowaną turystyką i rekreacją. Inwentaryzacja poĞrednia obejmowaáa
zebranie informacji o historii powstania miejscowoĞci, a zwáaszcza historii uzdrowiska
i funkcjonowania poszczególnych obiektów leczniczych. W tej czĊĞci badaĔ oparto siĊ
na materiaáach uzyskanych w gminie, wywiadach Ğrodowiskowych oraz informacjach
zawartych w wykazanym piĞmiennictwie. Zgromadzone informacje potwierdzone zostaáy dokumentacją fotogra¿czną. Podczas przeprowadzanych analiz wyszczególniono
najwaĪniejsze elementy wystĊpujące we wsi, jako te, które mogą przyczyniü siĊ do odtworzenia, zrewitalizowania i zrewaloryzowania zasobów turystycznych.

HISTORIA UZDROWISKA
Sokoáowsko to najwiĊksza wieĞ poáoĪona w Kotlinie Sokoáowskiej, w Górach Suchych (Sudety ĝrodkowe), na wysokoĞci 540–590 m n.p.m., w dolinach potoku Sokoáowca i Dziczego Potoku. MiejscowoĞü ze wszystkich stron otoczona jest stromymi zboczami
– od póánocnego zachodu przez StoĪek Maáy, zwany teĪ przez ludnoĞü miejscową „Bocianią Maáą” lub „Bocianią” (750 m n.p.m.), od póánocnego wschodu przez masyw Bukowca
(898 m n.p.m), od poáudniowego zachodu przez GarbatkĊ (797 m n.p.m.), od poáudnia
i poáudniowego wschodu przez Wáostową (903 m n.p.m.) oraz od wschodu przez SuchawĊ (928 m n.p.m.).
Do poáowy XIX wieku miejscowoĞü ta nie róĪniáa siĊ niczym od innych wsi w dobrach Hochbergów. Dopiero w 1849 roku, kiedy na wypoczynek przyjechaáa tu hrabina
von Colomb, nastąpiáy zmiany. Zachwycona lokalnym krajobrazem namówiáa ona swojego szwagra, dr. Hermanna Brehmera, na utworzenie uzdrowiska. W 1859 roku Brehmer
rozpocząá prowadzenie zakáadu przyrodoleczniczego wedáug opracowanej przez siebie
metody. Káadá szczególny nacisk na korzystny wpáyw leczenia balneoklimatycznego na
ukáad oddechowy u chorych na gruĨlicĊ páuc. Metoda ta opieraáa siĊ na leczeniu bodĨcowym za pomocą klimatu górskiego oraz zastosowaniu opracowanej przez niego diety.
Wykorzystywaáa ona lokalne warunki klimatyczne z uwzglĊdnieniem temperatury, wilgotnoĞci i ruchów powietrza. Nadto zakáadaáa wysiáek ¿zyczny na ĞwieĪym powietrzu
(üwiczenia oddechowe i gimnastykĊ ogólnorozwojową), spacery, dietĊ oraz zabiegi wodolecznicze.
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Klimat Sokoáowska, podobnie jak caáej gminy Mieroszów, to klimat górski, silnie
zróĪnicowany w zaleĪnoĞci od wysokoĞci i rozkáadu form uksztaátowania powierzchni.
WystĊpuje tu doĞü znaczna iloĞü opadów (700–800 mm rocznie), a w najwyĪszych partiach – nawet do 900 mm, przy maksimum opadów przypadających latem. Istotną rolĊ
w ksztaátowaniu warunków klimatycznych odgrywa rzeĨba terenu. Poáudniowe zbocza
w wyniku mocniejszego usáonecznienia ulegają przesuszeniu. W dolinach wystĊpują zjawiska inwersji termicznych.

WALORY UZDROWISKA SOKOàOWSKO
Sokoáowsko to uzdrowisko typu klimatycznego, w którym zastosowano nowatorską
metodĊ leczenia klimatyczno-dietetycznego. Na jego wzór zostaá stworzony oĞrodek leczenia gruĨlicy w Davos. MiejscowoĞü posiada swoisty mikroklimat, charakteryzujący
siĊ duĪą czystoĞcią powietrza i znacznym usáonecznieniem. Z tego powodu na początku lat 50. XIX wieku dr Hermann Brehmer zaáoĪyá w Sokoáowsku pierwsze na Ğwiecie
uzdrowisko klimatyczne. Adresowane byáo ono do osób chorych na gruĨlicĊ. GruĨlica
w tamtym okresie na ogóá byáa nieuleczalna. Uzdrowisko początkowo, pomimo doskonaáych warunków klimatycznych, wskutek nieprawidáowego zarządzania nie przynosiáo
planowanych zysków.
Dr H. Brehmer jako pierwszy twierdziá, Īe choroba páuc jest uleczalna. Byá twórcą
¿zykalno-dietetycznej metody leczenia gruĨlicy páuc. To on pierwszy uruchomiá zakáad,
bĊdący wzorcem dla póĨniej powstających sanatoriów przeciwgruĨliczych. Asystentem dr. H. Brehmera byá polski lekarz dr Alfred Sokoáowski, od którego nazwiska pochodzi powojenna nazwa miejscowoĞci. Na początku XIX wieku miejscowoĞü liczyáa
315 mieszkaĔców, 64 domy mieszkalne, dwa máyny wodne, dwa wiatraki holenderskie,
1 gorzelniĊ, 13 krosien lnianych i 10 krosien tkackich. We wsi w latach 1867–1878 powstaá pierwszy wielki budynek sanatorium przeciwgruĨliczego dr. H. Brehmera (powojenna nazwa „Grunwald”).
Wybudowany zostaá w stylu gotyckiego zamku z czerwonej cegáy, z dwiema basztami,
z dostawioną halą spacerową (rys. 2). Budynek wyposaĪony byá w dwa ogrody zimowe.

Rys. 2.

Fig. 2.

Sokoáowsko, pierwszy wielki budynek sanatorium przeciwgruĨliczego dr. H. Brehmera – powojenna nazwa
„Grunwald” (fot. E. Gonda-SoroczyĔska, 2010)
Sokoáowsko, the ¿rst building of the tuberculosis sanatorium created by Dr. H. Brehmer – post-war name “Grunwald”
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W sanatorium Brehmera dla goĞci przygotowano 303 pokoje jedno- i dwuosobowe.
W okresie póĨniejszym naleĪaáy do niego dodatkowo trzy wille z 240 áóĪkami. Sanatorium dr. Brehmera byáo jednym z najnowoczeĞniejszych, najpiĊkniejszych i najbardziej
rozpoznawalnych obiektów sanatoryjnych w Europie. Cieszyáo siĊ ono olbrzymią popularnoĞcią. Wypoczywali w nim m.in.: noblista Gerhart Hauptmann, feldmarszaáek hr. von
Moltke, znany pisarz Albert Brachvogel.
Dr Brehmer wybudowaá w Sokoáowsku takĪe dwa pensjonaty – Villa Rosa i Weisse
Haus. Wraz z rozbudową oĞrodka zwrócono uwagĊ na otaczający go teren. Utworzono
na nim park, a w nim wybudowano pawilony wypoczynkowe z natryskami. Na szczególną uwagĊ zasáugiwaáa Grota Hermanna. Wybudowano ją ze skaá wulkanicznych
Etny. OĞwietlona byáa licznymi lampami i Īyrandolami oraz witraĪami. Liczba osób
korzystających z sanatorium co roku wzrastaáa. W 1872 roku zakáad przyjąá 396 osób,
w tym 25 Polaków, a w 1873 roku – 706 osób, w tym 110 Polaków. Przed Ğmiercią
dr. Brehmera w 1889 roku liczba chĊtnych byáa tak duĪa, Īe przekraczaáa moĪliwoĞci
noclegowe uzdrowiska.
W 1874 roku poáoĪono kamieĔ wĊgielny pod budowĊ nowego zakáadu przyrodoleczniczego. Obiekt ukoĔczony zostaá dwa lata póĨniej. Do dyspozycji goĞci oddano zakáad
kuracyjny, restauracjĊ Bellevue, zajazd i hotel Zur Preussische Krone.
Na szczególną uwagĊ zasáuguje zbudowane w 1875 roku sanatorium dr. Römplera.
W jego skáad wchodziáo kilka willi dysponujących 85 pokojami. W 1878 roku dr Römpler
odkupiá oĞrodek, przystąpiá do dalszej jego rozbudowy i realizacji zaáoĪeĔ parku kuracyjnego. O¿arowaá równieĪ teren pod budowĊ koĞcioáa protestanckiego dla goĞci (rys. 3).
W 1882 roku zmieniono pro¿l leczniczy uzdrowiska, poszerzono jego ofertĊ wypoczynkową i przeprowadzono dalszą modernizacjĊ sanatoriów. MiejscowoĞü, oprócz dziaáalnoĞci
uzdrowiskowej, staáa siĊ oĞrodkiem sportów zimowych (napáyw goĞci ze Skandynawii).

Rys. 3.

Fig. 3.

Sokoáowsko, koĞcióá protestancki
dla ludnoĞci tubylczej i kuracjuszy
z 1878 roku (fot. E. Gonda-SoroczyĔska, 2010)
Sokoáowsko, 1878, a protestant
church for the local population and
the patients
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W latach 30. XX wieku wybudowano 60-metrową skoczniĊ narciarską i utworzono liczne
trasy narciarskie.
W 1885 roku przy sanatorium wzniesiono budynek ogrodu zimowego z charakterystyczną kopuáą w stylu neoklasycznym. W ciągu dwóch nastĊpnych lat wybudowano
luksusową jadalniĊ i zadaszoną leĪakowniĊ, a obok sanatorium na potrzeby goĞci zaprojektowano lodowniĊ, która mieĞciáa 300 m3 lodu.
W 1887 roku przebywaáo tu 730 kuracjuszy. W 1901 roku dr Römpler przekazaá teren
pod budowĊ cerkwi dla licznie napáywających goĞci z Rosji. Kaplica ta przetrwaáa do
dziĞ i jest peráą architektury sakralnej na Dolnym ĝląsku (rys. 4). Uzdrowisko nie naleĪaáo do tanich, lecz byáo dobrze zagospodarowane. JuĪ przed 1888 rokiem posiadaáo pocztĊ
i poáączenia telefoniczne.

Rys. 4.
Fig. 4.

Sokoáowsko, cerkiew pod wezwaniem Ğw. Archanioáa Michaáa dla rosyjskich kuracjuszy
z 1901 roku (fot. E. Gonda-SoroczyĔska, 2010)
Sokoáowsko, 1901, Archangel Michael Russian – orthodox church for patients from
Russia

W 1894 roku w Sokoáowsku powstaá trzeci duĪy zakáad leczniczy – sanatorium „Marienhaus” prowadzone przez doktora Weichersa.
Do koĔca XIX wieku we wsi Sokoáowsko powstawaáy kolejne pensjonaty i sanatoria.
Wokóá nich zakáadano parki i ogrody. WyposaĪano je w wypoczynkowe i widokowe altany, pawilony i fontanny. W parku zdrojowym miĊdzy alejkami i ĞcieĪkami dominowaáy
Ğwierki. Wszystkie te elementy tworzyáy jedno z najciekawszych i najpiĊkniejszych zaáoĪeĔ krajobrazowych w dolnoĞląskich uzdrowiskach. W 1873 roku w Sokoáowsku leczyáo
siĊ 706 osób (przykáadowo w Kudowie Zdroju – 997 osób).
W pierwszych latach XX wieku Sokoáowsku istniaáy m.in.: dwie gospody, cukiernia,
kawiarnia, poczta, szkoáa i 128 gospodarstw rolnych.
Po kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku wieĞ zostaáa zajĊta przez wojska radzieckie, a nastĊpnie przekazana wáadzom polskim. Dotychczasowa ludnoĞü zostaáa wysiedlona
do Niemiec, na jej miejsce zaĞ przybyli polscy przesiedleĔcy. Pod zarządem PaĔstwowych
Uzdrowisk DolnoĞląskich w Sokoáowsku, jak za czasów dr. Brehmera, leczono schorzenia
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górnych dróg oddechowych, gruĨlicĊ páuc we wszystkich postaciach. Prowadzono równieĪ rekonwalescencjĊ.
Sanatorium Brehmera nadano nową nazwĊ „Grunwald”. Eksploatowany i nieremontowany obiekt ulegaá stopniowemu niszczeniu. Pod naciskiem Stanisáawa Domina zmieniono pro¿l leczenia na leczenie chorób dróg oddechowych.
Sokoáowsko pomimo niewielkiego obszaru i maáej liczby mieszkaĔców wciąĪ poszczyciü siĊ moĪe duĪą powierzchnią terenów parkowych, które pierwotnie zajmowaáy
okoáo 150 ha. WiĊkszoĞü z nich powstaáa w drugiej poáowie XIX wieku i dáugo miaáa
opiniĊ najlepiej zaprojektowanych w Europie. Parki te na swojej ĞwietnoĞci zaczĊáy traciü po I i II wojnie Ğwiatowej, kiedy zniszczono wszystkie pawilony znajdujące siĊ na
ich terenie. Powstaáe przy sanatoriach parki odgrywaáy istotną rolĊ w uksztaátowaniu
miejscowoĞci. To one w stopniu nie mniejszym niĪ architektura sanatoryjna decydowaáy
o jej kuracyjnym charakterze.
W latach 70. XX wieku miejscowoĞü zaczĊto przeksztaácaü w oĞrodek sportów zimowych na potrzeby klubów waábrzyskich. Docelowo miaá tu powstaü Wojewódzki OĞrodek Sportów Zimowych. Jednak z braku Ğrodków ¿nansowych nie wszystko udaáo siĊ
zrealizowaü. Powstaáy tylko trasy biegowe (w tym nartorolkowa), które wáączono do
Biegu Gwarków.
W ostatnich dziesiĊcioleciach zaniedbane i pozbawione powaĪniejszych inwestycji
byáe uzdrowisko wiejskie zaczĊáo upadaü. Gáówne sanatorium „Grunwald” znajduje siĊ
w ruinie. Dewastacji ulegáy parki zdrojowe z zabytkowymi altanami, rzeĨbami i fontannami oraz skocznia narciarska. Wiele budynków rozebrano [Januszewska 2002].
W 2007 roku dawne sanatorium Brehmera zmieniáo wáaĞciciela. Od tego czasu Fundacja Sztuki Wspóáczesnej IN SITU odbudowuje spalony w 2005 roku obiekt, tworząc
w tym miejscu MiĊdzynarodowe Laboratorium Kultury wraz z Muzeum Krzysztofa
KieĞlowskiego. Ma ono stanowiü miejsce przenikania siĊ historii, sztuki i architektury.
W dawnym sanatorium Römplera mieĞci siĊ obecnie Przychodnia Specjalistyczna – Poradnia GruĨlicy i Chorób Páuc. Przy obu sanatoriach zachowaáy siĊ piĊkne parki z licznymi
okazaáymi drzewami. RoĞnie tu równieĪ wiele gatunków egzotycznych, jak na przykáad:
choina kanadyjska, cyprysik groszkowy i daglezja zielona. W parku otaczającym dawne
sanatorium Römplera znajduje siĊ równieĪ jedno z najpiĊkniejszych w Sudetach zagospodarowanych Ĩródeá – Wald Quelle (LeĞne ħródáo), obecnie suche. Wypáywaáo ono
z okazaáego monumentu z piaskowca. Przedstawiono na nim romantyczną scenkĊ leĞną
z sarną i dwoma krasnoludkami oraz fragment jednego z wierszy Goethego. Krasnoludki
skuto z niewiadomych powodów. Nadto w parku otaczającym ruiny dawnego sanatorium
Brehmera warto zwróciü uwagĊ na malowniczo meandrujący strumyk z kaskadami.

STRATEGIA ROZWOJU SOKOàOWSKA ELEMENTEM PROGRAMU
„ODNOWA WSI”
W UrzĊdzie Miejskim w Mieroszowie powstaáa strategia rozwoju miejscowoĞci Sokoáowsko. To waĪny dokument planistyczny. Opracowany zostaá w ramach programu
„Odnowa wsi”. Stanowi on metodĊ rozwoju obszarów wiejskich, odnoszącą siĊ do peánego spektrum potrzeb czáowieka na wsi, dotyczy równieĪ jego problemów. Zadaniem
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tego programu jest integracja lokalnej spoáecznoĞci wiejskiej, jej aktywizacja, trwaáe
upodmiotowienie, stworzenie poczucia odpowiedzialnoĞci za przyszáoĞü wáasnej wsi,
zapewniając odpowiednią wiedzĊ, umiejĊtnoĞci i wsparcie zewnĊtrzne. Plan – program
„Odnowy wsi”, prowadziü ma do realnej poprawy jakoĞci Īycia na wsi poprzez wykorzystanie czĊsto uĞpionego potencjaáu wewnĊtrznego jej mieszkaĔców, zaangaĪowania
i wspóápracy.
W strategii rozwoju miejscowoĞci [2009] do najwaĪniejszych zadaĔ inwestycyjnych
i przedsiĊwziĊü naleĪą:
– przywrócenie Sokoáowsku statusu uzdrowiska,
– uznanie turystyki za „bazowy” kierunek rozwoju dla Sokoáowska,
– kompleksowa rewitalizacja zabytkowego zespoáu sanatoryjno-uzdrowiskowego wraz
z parkiem (wspóápraca ze spóáką z o.o. „Sanatoria DolnoĞląskie”),
– wspóápraca z Fundacją Sztuki Wspóáczesnej IN SITU w zakresie poprawy stanu zabytków architektury i budownictwa (w tym m.in. odbudowa dawnego sanatorium
dr. Brehmera w Sokoáowsku i przylegáych parków),
– przygotowanie terenów pod nowe inwestycje,
– poprawa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej (planowana przez WZWiK
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej),
– rewaloryzacja Parku Sanatoryjnego „Biaáy Orzeá”,
– poprawa czystoĞci powietrza i dziaáania proekologiczne,
– odtworzenie zespoáu parków i terenów zielonych,
– odbudowa narciarskich tras biegowych „Czarcie Sidáa”, obejmująca miĊdzy innymi
przebieg „rolkostrady”,
– wspieranie rozwoju agroturystyki.

DYSKUSJA
W ostatnich latach w Sokoáowsku nie funkcjonuje juĪ Īadne sanatorium. Ta uzdrowiskowa miejscowoĞü wiejska przeĪywa regres. MoĪe nadszedá wáaĞciwy czas, by odbudowaü sanatoria (wielkie sanatorium „Grunwald” od lat stoi puste), przywróciü dawną
ĞwietnoĞü uzdrowiska, poprawiü wizerunek wsi. A moĪe naleĪaáoby skorzystaü z moĪliwoĞci opracowania konstruktywnego programu w kontekĞcie szeroko rozumianej turystyki
(w tym uzdrowiskowej) celem pozyskania funduszy unijnych czy skorzystania z programu
odnowy wsi dla województwa dolnoĞląskiego. Warto zadbaü o to miejsce – Ğwietne na
weekend, do pieszych wĊdrówek po okolicznych górach, po zamkach ksiĊstwa Ğwidnicko-jaworskiego (Rogowiec, Radosno), do uprawiania sportów (obecnie miejscowoĞü
wypoczynkowa otoczona jest kilkunastokilometrowymi trasami do narciarstwa biegowego zimą i kolarstwa latem, z trasami snowboardowymi i wyciągami narciarskimi).
Warto zadbaü o dziedzictwo kulturowe (tu, oprócz obiektów sanatoryjnych i pensjonatów,
znajduje siĊ murowana maáa cerkiew po remoncie oraz koĞcióá ewangelicki z 1884 roku
wybudowany w znacznym stopniu ze skáadek kuracjuszy), niepowtarzalne krajobrazy, urokliwe zakątki i elementy maáej architektury.
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PODSUMOWANIE
Zapewne trafne bĊdzie stwierdzenie, iĪ najwyĪsza pora zainteresowaü siĊ tą miejscowoĞcią w kontekĞcie szeroko pojmowanej turystyki. Drzemie w niej ogromny potencjaá,
jak dotąd niewykorzystany. Unikalne w skali kraju, a moĪe i Europy krajobrazy górskie
(objĊte ochroną Parku Krajobrazowego Sudety Waábrzyskie), doskonaáe warunki klimatyczne stwarzające moĪliwoĞü przywrócenia oferty uzdrowiskowej (leczenia chorób dróg
oddechowych, równieĪ gruĨlicy), znakomite moĪliwoĞci terenowe, dziĊki którym powstaáy liczne szlaki górskie, rowerowe, ĞcieĪki spacerowe, trasy biegowe, nartorolkowe,
trasy narciarskie, lokalizacja blisko Czech i Waábrzycha, moĪliwoĞci poznawcze okolicznych zabytków i dóbr kultury wspóáczesnej to elementy, których pozazdroĞciü mógáby
niejeden region w Polsce. To wáaĞnie w tej wsi drzemie ogromny potencjaá lecznictwa
uzdrowiskowego, nie mówiąc o niszczejących kubaturowych obiektach sanatoryjnych,
stanowiących w okresie swej ĞwietnoĞci „peráy architektury uzdrowiskowej” [Dryglas
2006]. Kwestia ich rewitalizacji, rewaloryzacji áączy siĊ z rozbudową i budową uzdrowiskowej infrastruktury usáugowej.

WNIOSKI
Dolny ĝląsk posiada liczne miejscowoĞci peániące przed II wojną Ğwiatową funkcjĊ
uzdrowiskową, dysponujące znaczącym potencjaáem uzdrowiskowym, niestety dotychczas niewykorzystanym – przykáad Sokoáowska.
Funkcja uzdrowiskowa w tych miejscowoĞciach stanowiáaby szansĊ ich rozwoju,
formĊ odnowy.
W ramach programu „Odnowa wsi dolnoĞląskiej” wsie te mogáyby pozyskaü pokaĨne wsparcie z Unii Europejskiej (dobrym przykáadem jest Przerzeczyn-Zdrój).
Sokoáowsko, zabiegając o status uzdrowiska, powinno wysunąü, jako najistotniejsze,
argumenty tradycji lecznictwa uzdrowiskowego, walorów klimatycznych i przyrodniczych,
krajobrazowych, maáo przeksztaáconego przez czáowieka Ğrodowiska, wieloletnich tradycji
w organizowaniu imprez masowych.
 W Sokoáowsku istnieje szansa przywrócenia ĞwietnoĞci miejscowoĞci nie tylko
w zakresie odbudowy uzdrowiska, ale równieĪ szeroko pojmowanej turystyki, wykorzystując do tego celu wyznaczone szlaki turystyczne, trasy narciarskie, rowerowe i konne,
miejsce po skoczni narciarskiej oraz trasy biegowe (w tym nartorolkową).
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UNUSED POTENTIAL OF RURAL SOKOàOWSKO SPA
Abstract. Sokoáowsko, a former rural spa which may now be referred to as “a forgotten
spa” was studied by the author. The potential of spas as health-promoting places mainly
depends on the climatic qualities, resources of health-promoting raw materials as well as
service infrastructure. The main advantages of the village are: location in the mountains
and close to the national border; vicinity of Waábrzych; climatic conditions bene¿cial for
the treatment of respiratory track diseases; spa infrastructure; unique mountain landscape
protected within the Sudety Waábrzyskie Landscape Park created in 1998. The decreasing
offer of spa resort infrastructure as well as decreasing number of patients are worrying
phenomena.
Key words: rural spa, village, potential of a rural spa, revival of rural areas, resources of
healing materials, climatic conditions

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 15.07.2011

Acta Sci. Pol.

