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NIEWYKORZYSTANY POTENCJA  UZDROWISKA 
WIEJSKIEGO SOKO OWSKO

Eleonora Gonda-Soroczy ska1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu 

Streszczenie. W opracowaniu zwrócono uwag  na by e dolno l skie uzdrowisko wiejskie 
Soko owsko, któremu przypisa  mo na miano „uzdrowiska zapomnianego”. Potencja  lecz-
nictwa uzdrowiskowego to przede wszystkim: w a ciwo ci klimatyczne, zasoby surowców 
leczniczych oraz infrastruktura us ugowa. G ówne atuty miejscowo ci to przede wszyst-
kim: górska lokalizacja przygraniczna nieopodal Wa brzycha, w a ciwo ci klimatyczne 
sprzyjaj ce leczeniu dróg oddechowych, infrastruktura uzdrowiskowa, unikalne w skali 
kraju krajobrazy górskie, obj te ochron  w ramach utworzonego w 1998 roku Parku Krajo-
brazowego „Sudety Wa brzyskie”. Wspó cze nie niepokoj cym zjawiskiem jest zmniejsza-
nie si  bazy lecznictwa uzdrowiskowego w regionie oraz ogólnej liczby kuracjuszy (patrz 
Soko owsko i inne miejscowo ci uzdrowiskowe zarówno miejskie, jak i wiejskie). 

S owa kluczowe: uzdrowisko wiejskie, wie , potencja  uzdrowiska wiejskiego, odnowa 
wsi, zasoby surowców leczniczych, w a ciwo ci klimatyczne
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W opracowaniu zwrócono uwag  na du y potencja  uzdrowiskowy, istniej cy równie  
w niektórych o rodkach wiejskich. Dobrym przyk adem mo e by  wie  Soko owsko (Gör-
bersdorf), o tradycji uzdrowiskowej, licz ca przed wojn  844 mieszka ców i 338 gospo-
darstw domowych [Borcz i Gonda-Soroczy ska 2006]. Obecnie we wsi funkcjonuje tylko 
siedem gospodarstw rolnych. Miejscowo  jest w pe ni zwodoci gowana i skanalizowana. 
Po o ona jest ona w województwie dolno l skim, w powiecie wa brzyskim, w przygra-
nicznej gminie Mieroszów, w Górach Suchych Sudetów rodkowych, w dwóch dolinach: 
Soko owca (zwanego dawniej Radosnym Jarem) i Dziczego Potoku. Administracyjnie
w latach 1975–1998 miejscowo  ta nale a a do województwa wa brzyskiego.

Potencja  uzdrowiskowy stanowi fragment potencja u turystycznego okre lonego 
obszaru [Turystyka uzdrowiskowa... 1999]. Potencja  turystyczny Polski jest sum  po-
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tencja ów znajduj cych si  w poszczególnych regionach [Iwanek 2006]. Ka de woje-
wództwo za  posiada tylko dla siebie charakterystyczne walory przyrodnicze i kulturowe, 
które wyró niaj  je na mapie turystycznej Polski i Europy. 

Województwo dolno l skie jest szczególne [Iwanek 2006]. Na jego terenie znajduj  
si  stare pasma górskie Sudetów (Karkonosze, Masyw nie nika, góry: Izerskie, Sto o-
we, Sowie, Kaczawskie i inne), liczne rzeki z pi knymi wodospadami, ogromne obszary 
lasów. Dolny l sk jest regionem o bogatej historii, pe nej tajemnic i niewyja nionych za-
gadek. By  on aren  wielu wojen i najazdów. wiadectwem tej burzliwej przesz o ci s  ru-
iny zamków, fortec i warowni. Na obszarze tym dzia a 11 uzdrowisk statutowych, spo ród 
43 w ca ej Polsce (1/4 wszystkich placówek lecznictwa uzdrowiskowego funkcjonuj cych 
w Polsce). Potencja  lecznictwa uzdrowiskowego to przede wszystkim w a ciwo ci klima-
tyczne, zasoby surowców leczniczych oraz infrastruktura us ugowa. Na ziemi dolno l skiej 
wyst puj  bogate i ró norodne z o a wód mineralnych i leczniczych, w tym radoczynnych 
i termalnych. Wykorzystywane s  w lecznictwie sanatoryjnym, rozlewnictwie i eksploatacji 
naturalnego CO2. Spotka  je mo na przede wszystkim w Sudetach (Kotlina K odzka i jej 
górskie obrze a, rejon Wa brzych – Bolków, Góry Izerskie). Region dysponuje rozwini t  
sieci  placówek wiadcz cych us ugi leczniczo-uzdrowiskowe. Niepokoj cym jednak zja-
wiskiem jest zmniejszanie si  jego bazy oraz ogólnej liczby kuracjuszy.

Na szczególn  uwag  zas uguj  niektóre dolno l skie miejscowo ci dysponuj ce 
ogromnym potencja em uzdrowiskowym, obecnie jednak zapomniane. W okresie przed 
II wojn  wiatow  stanowi y one pr nie funkcjonuj ce uzdrowiska. Wymieni  tu mo -
na chocia by niektóre z nich: Opolno-Zdrój (Bad Oppelsdorf), Bolków-Zdrój (Wiesau), 
Olbrachcice (Olbersdorf), Stare Bogaczowice (Alt Reichenau), Wle  (Lähn), Trzebinia 
(Bad Wachtel-Kunzendorf) i inne. 

Ciekawym przyk adem uzdrowiska dzia aj cego na terenie wsi jest Soko owsko 
[Borcz i Gonda-Soroczy ska 2006], które sw  urod  zachwyca od stuleci (rys. 1). Do 
czasów wspó czesnych napotka  tu mo na wiele ladów minionej wietno ci. Na terenie 
wsi znajduje si  50 obiektów wpisanych do rejestru zabytków i budownictwa.

Rys. 1.     Görbersdorf – Soko owsko w przedwojennych czasach swojej wietno ci 
                (www.sokolowsko.info)
Fig. 1.      Görbersdorf – pre-war glory times of Soko owsko
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G ównym celem pracy by a analiza wiejskiej miejscowo ci uzdrowiskowej, jak  jest 
Soko owsko, ukazanie okresu jej wietno ci, z przedstawieniem najwa niejszych walo-
rów przyrodniczych, krajobrazowych i uzdrowiskowych (klimatycznych) oraz mo liwo-
ci przywrócenia funkcji turystycznej, w tym uzdrowiskowej [Spa ek i Trzewikowska 

2009].

METODY BADAWCZE

Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji bezpo redniej i po redniej. 
Bezpo rednia polega a na pracach w terenie, podczas których wykonano inwentaryzacje 
urbanistyczne, budowlane oraz zdj cia i szkice. Zwrócono uwag  na mo liwo ci ada-
ptacyjne poszczególnych obiektów, zw aszcza pod funkcje uzdrowiskowe, a tak e zwi -
zane z szeroko pojmowan  turystyk  i rekreacj . Inwentaryzacja po rednia obejmowa a 
zebranie informacji o historii powstania miejscowo ci, a zw aszcza historii uzdrowiska 
i funkcjonowania poszczególnych obiektów leczniczych. W tej cz ci bada  oparto si  
na materia ach uzyskanych w gminie, wywiadach rodowiskowych oraz informacjach 
zawartych w wykazanym pi miennictwie. Zgromadzone informacje potwierdzone zo-
sta y dokumentacj  fotogra  czn . Podczas przeprowadzanych analiz wyszczególniono 
najwa niejsze elementy wyst puj ce we wsi, jako te, które mog  przyczyni  si  do od-
tworzenia, zrewitalizowania i zrewaloryzowania zasobów turystycznych.

HISTORIA UZDROWISKA

Soko owsko to najwi ksza wie  po o ona w Kotlinie Soko owskiej, w Górach Su-
chych (Sudety rodkowe), na wysoko ci 540–590 m n.p.m., w dolinach potoku Soko ow-
ca i Dziczego Potoku. Miejscowo  ze wszystkich stron otoczona jest stromymi zboczami 
– od pó nocnego zachodu przez Sto ek Ma y, zwany te  przez ludno  miejscow  „Bocia-
ni  Ma ” lub „Bociani ” (750 m n.p.m.), od pó nocnego wschodu przez masyw Bukowca 
(898 m n.p.m), od po udniowego zachodu przez Garbatk  (797 m n.p.m.), od po udnia
i po udniowego wschodu przez W ostow   (903 m n.p.m.) oraz od wschodu przez Sucha-
w   (928 m n.p.m.). 

Do po owy XIX wieku miejscowo  ta nie ró ni a si  niczym od innych wsi w do-
brach Hochbergów. Dopiero w 1849 roku, kiedy na wypoczynek przyjecha a tu hrabina 
von Colomb, nast pi y zmiany. Zachwycona lokalnym krajobrazem namówi a ona swo-
jego szwagra, dr. Hermanna Brehmera, na utworzenie uzdrowiska. W 1859 roku Brehmer 
rozpocz  prowadzenie zak adu przyrodoleczniczego wed ug opracowanej przez siebie 
metody. K ad  szczególny nacisk na korzystny wp yw leczenia balneoklimatycznego na 
uk ad oddechowy u chorych na gru lic  p uc. Metoda ta opiera a si  na leczeniu bod -
cowym za pomoc  klimatu górskiego oraz zastosowaniu opracowanej przez niego diety. 
Wykorzystywa a ona lokalne warunki klimatyczne z uwzgl dnieniem temperatury, wil-
gotno ci i ruchów powietrza. Nadto zak ada a wysi ek  zyczny na wie ym powietrzu 
( wiczenia oddechowe i gimnastyk  ogólnorozwojow ), spacery, diet  oraz zabiegi wo-
dolecznicze. 
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Klimat Soko owska, podobnie jak ca ej gminy Mieroszów, to klimat górski, silnie 
zró nicowany w zale no ci od wysoko ci i rozk adu form ukszta towania powierzchni. 
Wyst puje tu do  znaczna ilo  opadów (700–800 mm rocznie), a w najwy szych par-
tiach – nawet do 900 mm, przy maksimum opadów przypadaj cych latem. Istotn  rol  
w kszta towaniu warunków klimatycznych odgrywa rze ba terenu. Po udniowe zbocza 
w wyniku mocniejszego us onecznienia ulegaj  przesuszeniu. W dolinach wyst puj  zja-
wiska inwersji termicznych.

WALORY UZDROWISKA SOKO OWSKO 

Soko owsko to uzdrowisko typu klimatycznego, w którym zastosowano nowatorsk  
metod  leczenia klimatyczno-dietetycznego. Na jego wzór zosta  stworzony o rodek le-
czenia gru licy w Davos. Miejscowo  posiada swoisty mikroklimat, charakteryzuj cy 
si  du  czysto ci  powietrza i znacznym us onecznieniem. Z tego powodu na pocz t-
ku lat 50. XIX wieku dr Hermann Brehmer za o y  w Soko owsku pierwsze na wiecie 
uzdrowisko klimatyczne. Adresowane by o ono do osób chorych na gru lic . Gru lica 
w tamtym okresie na ogó  by a nieuleczalna. Uzdrowisko pocz tkowo, pomimo dosko-
na ych warunków klimatycznych, wskutek nieprawid owego zarz dzania nie przynosi o 
planowanych zysków. 

Dr H. Brehmer jako pierwszy twierdzi , e choroba p uc jest uleczalna. By  twórc  
 zykalno-dietetycznej metody leczenia gru licy p uc. To on pierwszy uruchomi  zak ad, 

b d cy wzorcem dla pó niej powstaj cych sanatoriów przeciwgru liczych. Asysten-
tem dr. H. Brehmera by  polski lekarz dr Alfred Soko owski, od którego nazwiska po-
chodzi powojenna nazwa miejscowo ci. Na pocz tku XIX wieku miejscowo  liczy a 
315 mieszka ców, 64 domy mieszkalne, dwa m yny wodne, dwa wiatraki holenderskie,
1 gorzelni , 13 krosien lnianych i 10 krosien tkackich. We wsi w latach 1867–1878 po-
wsta  pierwszy wielki budynek sanatorium przeciwgru liczego dr. H. Brehmera (powo-
jenna nazwa „Grunwald”). 

Wybudowany zosta  w stylu gotyckiego zamku z czerwonej ceg y, z dwiema basztami, 
z dostawion  hal  spacerow  (rys. 2). Budynek wyposa ony by  w dwa ogrody zimowe. 

Rys. 2. Soko owsko, pierwszy wiel-
ki budynek sanatorium prze-
ciwgru liczego dr. H. Breh-
mera – powojenna nazwa 
„Grunwald” (fot. E. Gonda-
-Soroczy ska, 2010)

Fig. 2. Soko owsko, the  rst build-
ing of the tuberculosis sanato-
rium created by Dr. H. Breh-
mer – post-war name  “Grun-
wald”
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W sanatorium Brehmera dla go ci przygotowano 303 pokoje jedno- i dwuosobowe. 
W okresie pó niejszym nale a y do niego dodatkowo trzy wille z 240 ó kami. Sanato-
rium dr. Brehmera by o jednym z najnowocze niejszych, najpi kniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów sanatoryjnych w Europie. Cieszy o si  ono olbrzymi  popu-
larno ci . Wypoczywali w nim m.in.: noblista Gerhart Hauptmann, feldmarsza ek hr. von 
Moltke, znany pisarz Albert Brachvogel.

Dr Brehmer wybudowa  w Soko owsku tak e dwa pensjonaty – Villa Rosa i Weisse 
Haus. Wraz z rozbudow  o rodka zwrócono uwag  na otaczaj cy go teren. Utworzono 
na nim park, a w nim wybudowano pawilony wypoczynkowe z natryskami. Na szcze-
góln  uwag  zas ugiwa a Grota Hermanna. Wybudowano j  ze ska  wulkanicznych 
Etny. O wietlona by a licznymi lampami i yrandolami oraz witra ami. Liczba osób 
korzystaj cych z sanatorium co roku wzrasta a. W 1872 roku zak ad przyj  396 osób, 
w tym 25 Polaków, a w 1873 roku – 706 osób, w tym 110 Polaków. Przed mierci  
dr. Brehmera w 1889 roku liczba ch tnych by a tak du a, e przekracza a mo liwo ci 
noclegowe uzdrowiska.

W 1874 roku po o ono kamie  w gielny pod budow  nowego zak adu przyrodolecz-
niczego. Obiekt uko czony zosta  dwa lata pó niej. Do dyspozycji go ci oddano zak ad 
kuracyjny, restauracj  Bellevue, zajazd i hotel Zur Preussische Krone. 

Na szczególn  uwag  zas uguje zbudowane w 1875 roku sanatorium dr. Römplera. 
W jego sk ad wchodzi o kilka willi dysponuj cych 85 pokojami. W 1878 roku dr Römpler 
odkupi  o rodek, przyst pi  do dalszej jego rozbudowy i realizacji za o e  parku kuracyjne-
go. O  arowa  równie  teren pod budow  ko cio a protestanckiego dla go ci (rys. 3).

W 1882 roku zmieniono pro  l leczniczy uzdrowiska, poszerzono jego ofert  wypoczyn-
kow  i przeprowadzono dalsz  modernizacj  sanatoriów. Miejscowo , oprócz dzia alno ci 
uzdrowiskowej, sta a si  o rodkiem sportów zimowych (nap yw go ci ze Skandynawii).

Rys. 3. Soko owsko, ko ció  protestancki 
dla ludno ci tubylczej i kuracjuszy 
z 1878 roku (fot. E. Gonda-Soro-
czy ska, 2010)

Fig. 3. Soko owsko, 1878, a protestant 
church for the local population and 
the patients
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W latach 30. XX wieku wybudowano 60-metrow  skoczni  narciarsk  i utworzono liczne 
trasy narciarskie.

W 1885 roku przy sanatorium wzniesiono budynek ogrodu zimowego z charakte-
rystyczn  kopu  w stylu neoklasycznym. W ci gu dwóch nast pnych lat wybudowano 
luksusow  jadalni  i zadaszon  le akowni , a obok sanatorium na potrzeby go ci zapro-
jektowano lodowni , która mie ci a 300 m3 lodu. 

W 1887 roku przebywa o tu 730 kuracjuszy. W 1901 roku dr Römpler przekaza  teren 
pod budow  cerkwi dla licznie nap ywaj cych go ci z Rosji. Kaplica ta przetrwa a do 
dzi  i jest per  architektury sakralnej na Dolnym l sku (rys. 4). Uzdrowisko nie nale a-
o do tanich, lecz by o dobrze zagospodarowane. Ju  przed 1888 rokiem posiada o poczt  

i po czenia telefoniczne.

Rys. 4. Soko owsko, cerkiew pod wezwaniem w. Archanio a Micha a dla rosyjskich kuracjuszy  
z 1901 roku (fot. E. Gonda-Soroczy ska, 2010)

Fig. 4. Soko owsko, 1901, Archangel Michael Russian – orthodox church for patients from 
Russia

W 1894 roku w Soko owsku powsta  trzeci du y zak ad leczniczy – sanatorium „Ma-
rienhaus” prowadzone przez doktora Weichersa.

Do ko ca XIX wieku we wsi Soko owsko powstawa y kolejne pensjonaty i sanatoria. 
Wokó  nich zak adano parki i ogrody. Wyposa ano je w wypoczynkowe i widokowe alta-
ny, pawilony i fontanny. W parku zdrojowym mi dzy alejkami i cie kami dominowa y 
wierki. Wszystkie te elementy tworzy y jedno z najciekawszych i najpi kniejszych za o-
e  krajobrazowych w dolno l skich uzdrowiskach. W 1873 roku w Soko owsku leczy o 

si  706 osób (przyk adowo w Kudowie Zdroju – 997 osób).
W pierwszych latach XX wieku Soko owsku istnia y m.in.: dwie gospody, cukiernia, 

kawiarnia, poczta, szko a i 128 gospodarstw rolnych. 
Po kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku wie  zosta a zaj ta przez wojska radziec-

kie, a nast pnie przekazana w adzom polskim. Dotychczasowa ludno  zosta a wysiedlona
do Niemiec, na jej miejsce za  przybyli polscy przesiedle cy. Pod zarz dem Pa stwowych 
Uzdrowisk Dolno l skich w Soko owsku, jak za czasów dr. Brehmera, leczono schorzenia 
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górnych dróg oddechowych, gru lic  p uc we wszystkich postaciach. Prowadzono rów-
nie  rekonwalescencj .

Sanatorium Brehmera nadano now  nazw  „Grunwald”. Eksploatowany i nieremon-
towany obiekt ulega  stopniowemu niszczeniu. Pod naciskiem Stanis awa Domina zmie-
niono pro  l leczenia na leczenie chorób dróg oddechowych. 

Soko owsko pomimo niewielkiego obszaru i ma ej liczby mieszka ców wci  po-
szczyci  si  mo e du  powierzchni  terenów parkowych, które pierwotnie zajmowa y 
oko o 150 ha. Wi kszo  z nich powsta a w drugiej po owie XIX wieku i d ugo mia a 
opini  najlepiej zaprojektowanych w Europie. Parki te na swojej wietno ci zacz y tra-
ci  po I i II wojnie wiatowej, kiedy zniszczono wszystkie pawilony znajduj ce si  na 
ich terenie. Powsta e przy sanatoriach parki odgrywa y istotn  rol  w ukszta towaniu 
miejscowo ci. To one w stopniu nie mniejszym ni  architektura sanatoryjna decydowa y 
o jej kuracyjnym charakterze.

W latach 70. XX wieku miejscowo  zacz to przekszta ca  w o rodek sportów zimo-
wych na potrzeby klubów wa brzyskich. Docelowo mia  tu powsta  Wojewódzki O ro-
dek Sportów Zimowych. Jednak z braku rodków  nansowych nie wszystko uda o si  
zrealizowa . Powsta y tylko trasy biegowe (w tym nartorolkowa), które w czono do 
Biegu Gwarków.

W ostatnich dziesi cioleciach zaniedbane i pozbawione powa niejszych inwestycji 
by e uzdrowisko wiejskie zacz o upada . G ówne sanatorium „Grunwald” znajduje si   
w ruinie. Dewastacji uleg y parki zdrojowe z zabytkowymi altanami, rze bami i fontan-
nami oraz skocznia narciarska. Wiele budynków rozebrano [Januszewska 2002].

W 2007 roku dawne sanatorium Brehmera zmieni o w a ciciela. Od tego czasu Fun-
dacja Sztuki Wspó czesnej IN SITU odbudowuje spalony w 2005 roku obiekt, tworz c 
w tym miejscu Mi dzynarodowe Laboratorium Kultury wraz z Muzeum Krzysztofa 
Kie lowskiego. Ma ono stanowi  miejsce przenikania si  historii, sztuki i architektury. 
W dawnym sanatorium Römplera mie ci si  obecnie Przychodnia Specjalistyczna – Po-
radnia Gru licy i Chorób P uc. Przy obu sanatoriach zachowa y si  pi kne parki z licznymi 
okaza ymi drzewami. Ro nie tu równie  wiele gatunków egzotycznych, jak na przyk ad: 
choina kanadyjska, cyprysik groszkowy i daglezja zielona. W parku otaczaj cym dawne 
sanatorium Römplera znajduje si  równie  jedno z najpi kniejszych w Sudetach zago-
spodarowanych róde  – Wald Quelle (Le ne ród o), obecnie suche. Wyp ywa o ono
z okaza ego monumentu z piaskowca. Przedstawiono na nim romantyczn  scenk  le n  
z sarn  i dwoma krasnoludkami oraz fragment jednego z wierszy Goethego. Krasnoludki 
skuto z niewiadomych powodów. Nadto w parku otaczaj cym ruiny dawnego sanatorium 
Brehmera warto zwróci  uwag  na malowniczo meandruj cy strumyk z kaskadami.

STRATEGIA ROZWOJU SOKO OWSKA ELEMENTEM PROGRAMU 
„ODNOWA WSI”

W Urz dzie Miejskim w Mieroszowie powsta a strategia rozwoju miejscowo ci So-
ko owsko. To wa ny dokument planistyczny. Opracowany zosta  w ramach programu 
„Odnowa wsi”. Stanowi on metod  rozwoju obszarów wiejskich, odnosz c  si  do pe -
nego spektrum potrzeb cz owieka na wsi, dotyczy równie  jego problemów. Zadaniem 
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tego programu jest integracja lokalnej spo eczno ci wiejskiej, jej aktywizacja, trwa e 
upodmiotowienie, stworzenie poczucia odpowiedzialno ci za przysz o  w asnej wsi, 
zapewniaj c odpowiedni  wiedz , umiej tno ci i wsparcie zewn trzne. Plan – program 
„Odnowy wsi”, prowadzi  ma do realnej poprawy jako ci ycia na wsi poprzez wyko-
rzystanie cz sto u pionego potencja u wewn trznego jej mieszka ców, zaanga owania
i wspó pracy. 

W strategii rozwoju miejscowo ci [2009] do najwa niejszych zada  inwestycyjnych 
i przedsi wzi  nale :

przywrócenie Soko owsku statusu uzdrowiska,
uznanie turystyki za „bazowy” kierunek rozwoju dla Soko owska,
kompleksowa rewitalizacja zabytkowego zespo u sanatoryjno-uzdrowiskowego wraz 
z parkiem (wspó praca ze spó k  z o.o. „Sanatoria Dolno l skie”),
wspó praca z Fundacj  Sztuki Wspó czesnej IN SITU w zakresie poprawy stanu za-
bytków architektury i budownictwa (w tym m.in. odbudowa dawnego sanatorium 
dr. Brehmera w Soko owsku i przyleg ych parków),
przygotowanie terenów pod nowe inwestycje,
poprawa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej (planowana przez WZWiK  
przebudowa sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej),
rewaloryzacja Parku Sanatoryjnego „Bia y Orze ”,
poprawa czysto ci powietrza i dzia ania proekologiczne,
odtworzenie zespo u parków i terenów zielonych,
odbudowa narciarskich tras biegowych „Czarcie Sid a”, obejmuj ca mi dzy innymi 
przebieg „rolkostrady”,
wspieranie rozwoju agroturystyki.

DYSKUSJA

W ostatnich latach w Soko owsku nie funkcjonuje ju  adne sanatorium. Ta uzdro-
wiskowa miejscowo  wiejska prze ywa regres. Mo e nadszed  w a ciwy czas, by od-
budowa  sanatoria (wielkie sanatorium „Grunwald” od lat stoi puste), przywróci  dawn  
wietno  uzdrowiska, poprawi  wizerunek wsi. A mo e nale a oby skorzysta  z mo liwo-
ci opracowania konstruktywnego programu w kontek cie szeroko rozumianej turystyki 

(w tym uzdrowiskowej) celem pozyskania funduszy unijnych czy skorzystania z programu 
odnowy wsi dla województwa dolno l skiego. Warto zadba  o to miejsce – wietne na 
weekend, do pieszych w drówek po okolicznych górach, po zamkach ksi stwa widnic-
ko-jaworskiego (Rogowiec, Radosno), do uprawiania sportów (obecnie miejscowo  
wypoczynkowa otoczona jest kilkunastokilometrowymi trasami do narciarstwa bie-
gowego zim  i kolarstwa latem, z trasami snowboardowymi i wyci gami narciarskimi). 
Warto zadba  o dziedzictwo kulturowe (tu, oprócz obiektów sanatoryjnych i pensjonatów, 
znajduje si  murowana ma a cerkiew po remoncie oraz ko ció  ewangelicki z 1884 roku 
wybudowany w znacznym stopniu ze sk adek kuracjuszy), niepowtarzalne krajobrazy, uro-
kliwe zak tki i elementy ma ej architektury.

–
–
–

–

–
–

–
–
–
–

–
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PODSUMOWANIE

Zapewne trafne b dzie stwierdzenie, i  najwy sza pora zainteresowa  si  t  miejsco-
wo ci  w kontek cie szeroko pojmowanej turystyki. Drzemie w niej ogromny potencja , 
jak dot d niewykorzystany. Unikalne w skali kraju, a mo e i Europy krajobrazy górskie 
(obj te ochron  Parku Krajobrazowego Sudety Wa brzyskie), doskona e warunki klima-
tyczne stwarzaj ce mo liwo  przywrócenia oferty uzdrowiskowej (leczenia chorób dróg 
oddechowych, równie  gru licy), znakomite mo liwo ci terenowe, dzi ki którym po-
wsta y liczne szlaki górskie, rowerowe, cie ki spacerowe, trasy biegowe, nartorolkowe, 
trasy narciarskie, lokalizacja blisko Czech i Wa brzycha, mo liwo ci poznawcze okolicz-
nych zabytków i dóbr kultury wspó czesnej to elementy, których pozazdro ci  móg by 
niejeden region w Polsce. To w a nie w tej wsi drzemie ogromny potencja  lecznictwa 
uzdrowiskowego, nie mówi c o niszczej cych kubaturowych obiektach sanatoryjnych, 
stanowi cych w okresie swej wietno ci „per y architektury uzdrowiskowej” [Dryglas 
2006]. Kwestia ich rewitalizacji, rewaloryzacji czy si  z rozbudow  i budow  uzdrowi-
skowej infrastruktury us ugowej.

WNIOSKI 

Dolny l sk posiada liczne miejscowo ci pe ni ce przed II wojn  wiatow  funkcj  
uzdrowiskow , dysponuj ce znacz cym potencja em uzdrowiskowym, niestety dotych-
czas niewykorzystanym – przyk ad Soko owska.

Funkcja uzdrowiskowa w  tych miejscowo ciach stanowi aby szans  ich rozwoju, 
form  odnowy.

W ramach programu „Odnowa wsi dolno l skiej” wsie te mog yby pozyska  po-
ka ne wsparcie z Unii Europejskiej (dobrym przyk adem jest Przerzeczyn-Zdrój).

Soko owsko, zabiegaj c o status uzdrowiska, powinno wysun , jako najistotniejsze, 
argumenty tradycji lecznictwa uzdrowiskowego, walorów klimatycznych i przyrodniczych,  
krajobrazowych, ma o przekszta conego przez cz owieka rodowiska, wieloletnich tradycji 
w organizowaniu imprez masowych.

W Soko owsku istnieje szansa przywrócenia wietno ci miejscowo ci nie tylko
w zakresie odbudowy uzdrowiska, ale równie  szeroko pojmowanej turystyki, wykorzy-
stuj c do tego celu wyznaczone szlaki turystyczne, trasy narciarskie, rowerowe i konne, 
miejsce po skoczni narciarskiej oraz trasy biegowe (w tym nartorolkow ). 
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UNUSED POTENTIAL OF RURAL SOKO OWSKO SPA

Abstract. Soko owsko, 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 Wa brzych; climatic conditions bene  cial for 
the treatment of respiratory track diseases; spa infrastructure; unique mountain landscape 
protected within the Sudety Wa brzyskie 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
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