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Od wsi do uzdrowiska. Przekształcenia przestrzenne Sokołowska

Dzieje Sokołowska, zapomnianego dziś nieco kurortu klimatycznego, można,
z pewnym uproszczeniem, podzielić na cztery okresy. Pierwszy, to czas funkcjonowania miejscowości jako organizmu typowo wiejskiego. Następne wiążą się
z pojawieniem nowej funkcji uzdrowiskowej i prosperitą kurortu przypadającą na
XIX i początek XX w. Kolejne związane są ze zmianą przynależności państwowej, która nastąpiła po zakończeniu II wojny światowej, i z nacjonalizacją sanatoriów oraz transformacją ustrojową lat 90. XX w. Także rozwój przestrzenny
miejscowości ściśle związany jest z powstaniem uzdrowiska i można podzielić
go na dwie fazy. Pierwsza to funkcjonowanie Görbersdorfu jako wsi jednoosiowej, o luźnej zabudowie i średniowiecznym rodowodzie. Druga, XIX-wieczna,
w której ukształtowany został obecny wygląd Sokołowska, to okres tworzenia
i rozwoju uzdrowiska1. Dzięki nowej funkcji znacznie ożywiły się działania
urbanizacyjne. Zaczęły powstawać nowe obiekty o zróżnicowanej architekturze,
zupełnie innej od dotychczasowej, a sama miejscowość nabrała cech kurortu.
Trzeba przy tym podkreślić, że układ przestrzenny uzdrowisk jest specyficzny
i różni się od kompozycji jednostek osadnictwa stałego2. Trafnie określa to Grażyna Balińska, która pisze: „Wykształtował się szczególny rodzaj miejscowości,
która nie mogła być ani wsią, ani miastem – funkcje leczenia ciała i ducha wymagały specjalnego, złożonego programu”3.
Miejscowość została założona na terenie Gór Suchych. W 1357 r. wzmiankowano Görbersdorff jako już istniejącą wieś. Leży w obniżeniu, nazywanym
Kotliną Sokołowską, pomiędzy dolinami Sokołowca i Dziczego Potoku. Położo1

Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, sygn. 2907/3, Studium historyczno-urbanistyczne, oprac. G. Grajewski, J. Wilkosz, Ł. Krzywka, Wrocław 1992, s. 19–20.
2
E. W ę c ł a w o w i c z - B i l s k a, Uzdrowiska polskie, Kraków 2008, s. 10.
3
G. B a l i ń s k a, Kreacja przestrzeni uzdrowiska dawniej i dziś, [w:] Zdroje ziemi kłodzkiej.
Historia, przyroda, kultura, przyszłość, red. W. Ciężkowski, J. Dębicki, R. Gładkiewicz, Wrocław–
–Kłodzko 2000, s. 51.
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na jest na wysokości 550–600 m n.p.m. Otaczają ją charakterystyczne góry
o powulkanicznych kształtach: Stożek (814 m), Bukowiec (900 m), Suchawa
(923 m), Kostrzyna (906 m) oraz Włostowa (901 m)4.
Sokołowsko było wsią łańcuchową, której zabudowa ciągnęła się równoleżnikowo, wzdłuż wspomnianej już górskiej kotliny, na linii wschód–zachód.
Pierwsze budynki zgrupowano w pobliżu potoku Sokołowiec przepływającego
przez wieś. Luźno rozrzucone wobec siebie gospodarstwa miały budynki murowane, występowały także chaty drewniane, o konstrukcji szachulcowej, wieńcowej oraz przysłupowej, przeważnie jednokondygnacyjne z dachami dwuspadowymi. Budynki były usytuowane kalenicowo względem ciągu komunikacyjnego5. Takie zróżnicowanie form architektonicznych jest charakterystyczne dla
mikroregionu kamiennogórsko-wałbrzyskiego, do którego należał także Görbersdorf6.

1. Sokołowsko, schemat planu miejscowości
Źródło: oprac. Autora na podstawie map sztabowych
4

K.R. M a z u r s k i, Mieroszów i Sokołowsko, Wrocław 1988, s. 18.
Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział we Wrocławiu, W. Staniszewska,
Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Mieroszów powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 42.
6
E. T r o c k a - L e s z c z y ń s k a, Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim,
Wrocław 1995, s. 230.
5

Od wsi do uzdrowiska...

2. Sokołowsko, zabudowa dzisiejszej ul. Głównej, początek XX w.
Źródło: zbiory prywatne Agaty Augustyn

3. Sokołowsko, panorama miejscowości z widocznymi budynkami zakładów leczniczych
Źródło: zbiory prywatne Agaty Augustyn
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U progu XIX w. Sokołowsko było raczej mało znaczącą górską wsią, należącą do dóbr rodziny Hochbergów. Około 1845 r. miejscowość liczyła 64 domy
i 315 osadników. Mieszkańcy zajmowali się rzemiosłem, głównie powszechnym
w regionie tkactwem. We wsi pracowało 10 krosien bawełnianych i 13 lnianych.
Oprócz warsztatów włókienniczych, funkcjonowały także gorzelnia oraz dwa
młyny7. Ówczesna zabudowa Sokołowska, na którą składały się m.in. domy
przysłupowe, jest charakterystyczna dla obszarów, gdzie występowało włókiennictwo. Funkcjonowanie warsztatu tkackiego wiązało się bowiem z drganiami,
a konstrukcja przysłupowa, w porównaniu z jednolitą, chroniła budynek, zapobiegając wibracjom. Pozostałości pierwotnej zabudowy wsi łańcuchowej, sprzed
powstania uzdrowiska, można dziś jeszcze zobaczyć we wschodniej części miejscowości. Nie jest jednak dominująca i nie ma wpływu na obecny układ przestrzenny8.
Sytuacja Görbersdorfu zmieniła się w połowie XIX w. Datą przełomową jest
przyjazd tu hrabiny Marii von Colomb i urządzenie przez nią ośrodka leczenia
zimną wodą9. Nie bez znaczenia był fakt wzrostu ówcześnie popularności wodolecznictwa, szczególnie nowatorskiej metody V. Priessnitza, którą stosował
w Lazne Jesenikach. Kierownikiem ośrodka został szwagier hrabiny10 – doktor
Herman Brehmer. Jednak pomimo jego starań hydroterapia nie rozwinęła się na
tym terenie. Niemniej w latach 50. XIX w. Brehmer potrafił wykorzystać potencjał Sokołowska. Uzyskawszy koncesję na prowadzenie zakładu dla chorych na
płuca, według własnej metody, założył ośrodek leczenia gruźlicy za pomocą cech
klimatycznych11. Była to innowacja, a samo Sokołowsko uzyskało status tak
7

G. K n i e, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und
andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien: nebst beigefügter Nachweisung von der
Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen
Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die
Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. – 2. verm. u. verb. Aufl., Breslau 1845.
8
Relikty dawnej zabudowy pozostały przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Unisławskiej. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, sygn.
2907/3, Studium historyczno-urbanistyczne…, s. 19.
9
H. Kieszczyński w swoim przewodniku podaje, że zakład hydropatyczny powstał w Sokołowsku w 1851 r., natomiast M. Staffa pisze, że hrabina von Colomb zorganizowała ośrodek
w 1849 r. Por. H. K i e s z c z y ń s k i, Wiadomości o zakładzie leczniczym doktora Brehmera
w Goerbersdorfie, Warszawa 1876 oraz Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa,
t. IX, Góry Kamienne–Wrocław 1996, s. 192.
10
A. Sokołowski w swoich pamiętnikach pisze, że Colomb była żoną Brehmera, jednak
wszystkie inne opracowania podają, że była ona jego szwagierką. A. Sokołowski, Pamiętniki,
„Medycyna Warszawska” 1930, nr 3, s. 86.
11
Według relacji H. Kieszczyńskiego Brehmer koncesję na leczenie klimatyczne zdobył
w 1859 r. Zakład powstał jednak w 1854 r. Za: H. K i e s z c z y ń s k i, op. cit. oraz Archiwum
Państwowe we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, nr zespołu 635, sygn. 296/48-80,
Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o. Być może w latach
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zwanego Luftkurortu. Stało się jednym z pierwszych uzdrowisk, w którym kuracji nie opierano na właściwościach wód mineralnych, a zarazem był to pierwszy
w Europie ośrodek wykorzystujący metodę klimatyczną do leczenia gruźlicy.
Görbersdorf stał się popularną, nie tylko na terenie Prus, stacją klimatyczną.
Wybudowanie pierwszego kurhausu i stworzenie nowatorskich lecznic dla chorych na gruźlicę zainicjowało drugą fazę rozwoju wsi – Sokołowska jako uzdrowiska12.

4. Sokołowsko, widok na zabudowania zakładu leczniczego dr. Brehmera
Źródło: zbiory prywatne Agaty Augustyn

Warto zwrócić uwagę na problem specyfiki zabudowy uzdrowiskowej.
Twórcy tych budynków mieli do dyspozycji cały repertuar środków architektonicznych, i tak na terenie jednego założenia występowały np. obiekty o różnorodnym kostiumie historycznym. Bogactwo architektury uzdrowiskowej widoczne jest także w zróżnicowaniu funkcjonalnym poszczególnych budynków. Ze
względu na rodzaj terapii zakłady sanatoryjne w Sokołowsku zostały zorganizowane w inny sposób niż w zdroju. Tak na łamach „Przeglądu Lekarskiego” pisał
W. Ściborowski: „Görbersdorf nie jest ani zdrojowiskiem, ani zakładem leczniczym w ogólnym znaczeniu tego wyrazu, tj. dla wszystkich chorych, lecz jest
zakładem przeznaczonym do leczenia pewnego rodzaju chorób […] między któ1854–1859 funkcjonował zakład hydropatyczny M. von Colomb i H. Brehmera. Por. Zabytki sztuki
w Polsce. Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen, Warszawa 2006, s. 789.
12
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, sygn. 2907/3, Studium historyczno- urbanistyczne…, s. 19.
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5. Sokołowsko, neogotycki kurhaus w zakładzie dr. Brehmera jako dominanta architektoniczna
Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, nr zespołu 635,
sygn. 296/48-80, Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o

rymi suchoty płucne pierwsze miejsce zajmują”13. Z powodu metody leczniczej,
opartej na tak zwanym „zdrowym powietrzu”, nie trzeba było wznosić tu np.
łazienek czy pijalni. Istotną rolę w leczeniu odgrywały za to leżakownie, inhalatoria czy parki zdrojowe z rozbudowanym systemem ścieżek spacerowych. Budynki uzdrowiskowe o zróżnicowanych funkcjach tworzyły zespoły sanatoryjne.
Całe założenia określane były mianem Heilanstalt. Oprócz zakładów leczniczych
w Sokołowsku funkcjonowały także pojedyncze pensjonaty i wille. Całość uzupełniały obiekty pomocnicze, jak sklepy, kawiarnie, restauracje.
Kluczowe dla układu przestrzennego inwestycje powstały na terenie zakładu
leczniczego wspomnianego już doktora Hermana Brehmera. Pierwszym obiektem odbiegającym od dotychczasowej architektury było sanatorium „Grunwald”14, będące zarazem największym gmachem w miejscowości. Neogotycki
główny budynek sanatoryjny powstawał w trzech etapach. Pierwszy, tzw. stary
dom zdrojowy został zbudowany w 1862 r.15 „Ówczesny kurhaus był to po pro13
W. Ś c i b o r o w s k i, Wiadomość o zakładzie leczniczym dla chorych piersiowych
w Görbersdorfie w Szlązku pruskim, „Przegląd Lekarski” 1874, nr 46, s. 390.
14
Jest to nazwa głównego budynku sanatoryjnego w zakładzie Brehmera, funkcjonująca po II
wojnie światowej.
15
W. Ś c i b o r o w s k i, op. cit., nr 47, s. 397 oraz Zabytki sztuki w Polsce..., s. 789.
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stu ogromny dom dwupiętrowy z korytarzowym systemem, z dużą ilością pokojów”16. Po rozbudowie w latach 1870–1871 budynek zdrojowy składał się już
z dwóch, połączonych ze sobą części17. Z kolei w okresie 1875–1878 założenie
ponownie powiększono. Wzniesiony został tzw. nowy dom zdrojowy, który „dodał wiele splendoru zakładowi”18. Zaprojektowany według projektu E. Opplera19,
przylegał do starego kurhausu od strony wschodniej. Budynek zmodernizowano
następnie w 1882 r., przebudowując wnętrza i unowocześniając urządzenia higieniczne20. Całość prezentowała się niezwykle okazale, a neogotycki gmach
z czerwonej, klinkierowej cegły nawiązywał formą do architektury zamkowej.
Jak wspominał A. Sokołowski: „co do zakładu, to w ciągu mojej tamże działalności zmienił on gruntownie swoją fizjonomię. Ze skromnego, pierwotnego
gmachu powstał dość szybko gmach olbrzymi, imponujący stylem i rozmiarami,
ze wspaniałym parkiem rozrzuconym na olbrzymim terenie”21. Główny budynek
sanatoryjny dysponował także bardzo dobrym wyposażeniem. O wysokim standardzie sanatorium świadczą choćby jedno- i dwuosobowe pokoje, z dostępem
do ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania22. Jak wspominał W. Ściborowski na łamach „Przeglądu Lekarskiego”: „pomieszkań dla gości, znajdujemy, że te są urządzone wygodnie, zaopatrzone w piece, oraz wszelkie potrzebne
sprzęty, dobre łóżka z sprężystymi materacami, miękkie krzesła i kanapki, szafy,
komody itd. w wielu pokojach ozdobne, po większej części z mahoniu wyrabiane
[…], schody są wszędzie wygodne, szerokie, nie męczące, a dla osób słabszych
winda, za pomocą której mogą się dostać na pierwsze i drugie piętro”23. Obiekt
dysponował także własną salą operacyjną, pracownią bakteriologiczną oraz rentgenowską24.
W pobliżu kurhausu powstały budynki pomocnicze oraz park zdrojowy.
W skład kompleksu wchodziły główny budynek sanatoryjny, trzy budynki willowe oraz zabudowania gospodarcze, w tym obserwatorium meteorologiczne
i kostnica. Na terenie zakładu mieściły się także budynek z natryskami, składy
16

A. S o k o ł o w s k i, op. cit., s. 85.
Wzniesiono wtedy fragment mieszczący dom Brehmera. Zabytki sztuki w Polsce…, s. 789.
O zakończeniu tego etapu budowy w 1871 r. świadczy także wskaźnik wiatru umieszczony na
najwyższej, cylindrycznej wieży usytuowanej w zachodniej części kompleksu z datą „1871”.
18
A. S o k o ł o w s k i, op. cit., s. 90.
19
E. Oppler znany jest jako autor projektów synagog. Tworzył przede wszystkim w stylu
neogotyckim i neoromańskim.
20
Zabytki sztuki w Polsce…, s. 789.
21
A. Sokołowski przebywał w Görbersdorfie od 1874 do 1880 r. Por. A. S o k o ł o w s k i, op.
cit., s. 86.
22
„Bäder-Almanach” 1933, s. 236.
23
W. Ś c i b o r o w s k i, op. cit., nr 45, s. 382.
24
„Bäder-Almanach” 1933, s. 236; A. S o k o ł o w s k i, op. cit., s. 86; oraz Doktor Brehmer’s
Heianstalten für Lungenkranke, Görbersdorf, b. d. w.
17
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narzędzi, wozownie, pralnie oraz oranżeria25. Wille – „Weisses Haus”, „Neues
Haus”, a także „Villa Rosa”, powstały przed 1878 r. Dwie pierwsze, podobnie
jak główny budynek kuracyjny, zostały zbudowane według projektu E. Opplera26. Położone są w północnej oraz południowo-zachodniej części założenia
parkowego.

6. Sokołowsko, powojenny „Grunwald”,
widoczna zrujnowana elewacja południowa
od strony parku, 2008 r. Fot. Autor

7. Sokołowsko, główne wejście do kurhausu
w byłym zakładzie dr. Brehmera, 2008 r.
Fot. Autor

Teren, na którym wzniesiono obiekty zakładu leczniczego doktora Brehmera,
położony jest w zachodniej części Sokołowska, po południowej stronie głównej
drogi biegnącej przez miejscowość. Zorientowany jest na osi północ–południe
i ciągnie się aż do obszaru leśnego. Wszystkie budynki utrzymane są w podobnej
stylistyce – te mieszkalne wybudowane zostały w stylu neogotyckim. Elementem
wspólnym jest zastosowanie czerwonej, glazurowanej cegły, która została wykorzystana w konstrukcji głównego obiektu sanatoryjnego, kostnicy, obserwato25

Doktor Brehmer’s Heilanstalten für...
„Villa Rosa” została wykupiona przez Brehmera i włączona w skład sanatorium. Pierwotnie
należała do innego inwestora. Na podstawie danych Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, sygn. 2907/3, Studium historyczno-urbanistyczne…
26

Od wsi do uzdrowiska...

105

rium oraz folwarku. Dominującym obiektem w założeniu jest monumentalny
gmach „Grunwaldu”. Jest to zarazem największy i najbardziej reprezentacyjny
budynek na terenie Sokołowska. Warto dodać, że budynki gospodarcze, takie jak
stajnie, obory czy chlewy, wyposażone były w ciepłą i zimną wodę, a w zimie
ogrzewano je za pomocą pieców. Obiekty te były murowane, a ich posadzki wykonano z ozdobnych kamieni, z cegły lub z cementu. Z kolei budynki z natryskami składały się z kilku łazienek, poprzedzonych pokojem do rozbierania oraz
pokojem lekarza kierującego prysznicem. Natryski podzielone były na dwa oddziały – męski i żeński27.
Wszystkie obiekty zakładu usytuowane zostały w rozległym parku leśnym,
który zaczynał się na południe od głównego budynku. Założenie ciągnęło się aż
do granicy lasu i obejmowało obszar zbliżony do prostokąta. Park miał charakter
krajobrazowy i utrzymywany był w stylu angielskim, w sposób naturalny łączył
się z pobliskimi lasami28. Trawniki otoczono ścieżkami i alejami. Dla urozmaicenia krajobrazu wzniesiono fontanny i stworzono sztuczne stawy. Za przykład
mogą posłużyć tu fontanna zbudowana na planie trefla przed południową elewacją „Grunwaldu” czy staw przed frontem „Villi Rosy”. Pierwotnie na terenie
parku znajdowały się także liczne tarasy widokowe, rzeźby oraz pawilony, również nawiązujące w swojej formie do neogotyku, m.in. pawilon C. Függego oraz
obiekt mieszczący się na wzgórzu Katarzyny. Zachwyt kuracjuszy oprócz „pięknych budynków zakładowych” wzbudzał właśnie przysanatoryjny park: „obszerny ogród starannie przyozdobiony z pięknych kwiatów, w części zaś tworzącego
dziki zagajnik. Całość poprzecinaną jest licznymi drogami i ścieżkami”29. Do
założenia, od strony północnej prowadziła bogato zdobiona brama wjazdowa.
Cały zakład leczniczy zajmował około 110 hektarów powierzchni30.
Od momentu wzniesienia głównego zakładu sanatoryjnego Hermana Brehmera można mówić o nowym początku Sokołowska. Od lat 60. wieku XIX
górska osada przekształciła się w renomowany kurort o znaczeniu nie tylko regionalnym31. Widoczne były wzmożone działania urbanizacyjne, realizowano
nowe inwestycje, które znacząco wpłynęły na wygląd miejscowości. W centrum
wsi powstawały obiekty często pełniące funkcję pensjonatów, sklepów czy restauracji.

27

H. K i e s z c z y ń s k i, op. cit.
Plan parku http://sokolowsko.pl/pl/historia/parki-zdrojowe oraz Uniwersytet Wrocławski,
Instytut Geografii, dział kartografii, mapy sztabowe z lat: 1886, 1925, 1936. K.R. M a z u r s k i,
Tereny zielone uzdrowisk sudeckich, Wrocław 2003, s. 18.
29
W. Ś c i b o r o w s k i, op cit., nr 45, s. 381.
30
Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk…, s. 789.
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8. Sokołowsko, fragment parku w byłym zakładzie dr. Brehmera,
widoczna fontanna przed „Villa Rosa”, 2009 r. Fot. Autor

9. Sokołowsko, fragment zabudowań byłego zakładu leczniczego dr. Römplera – „Turm Villa”,
widok od strony zachodniej, 2009 r. Fot. Autor
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10, 11. Sokołowsko, teren byłego zakładu dr. Römplera – tzw. Leśne Źródło
i rzeźba parkowa, 2009 r. Fot. Autor

Drugim poważnym przedsięwzięciem była organizacja zakładu leczniczego
doktora Theodora Römplera, zainicjowana przez majora, barona von Rössinga.
Pierwszym obiektem sanatoryjnym była tu tzw. Willa wieżowa wybudowana
w 1875 r.32 Założenie następnie rozbudowywano33. Powstał budynek główny
zakładu, który w 1877 r. został połączony z „Turm Villa”, a w dobudowanej,
środkowej części umieszczono jadalnię34. W tym okresie zaczęto także prace nad
zagospodarowaniem parku zdrojowego, który miał dorównać temu przy sanatorium Brehmera. Jak podawał „Tygodnik Ilustrowany”: „Starannie utrzymany
park otacza zakład. Aleje parku wysadzone sosnami i kasztanami prowadzą
w lekkim, ledwie się odczuć dającym wzniesieniu z dużego, kwiatami ubranego
32

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, nr zespołu 635,
sygn. 296/48-80, Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o
oraz „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 38, [w:] Listy ze śląskich wód. Z czasopism i pamiętników
XIX, wybrał i oprac. A. Zieliński, Wrocław 1983, s. 124.
33
Budowa zakładu Römplera była rozciągnięta w czasie. Wydany w 1876 r. przewodnik
H. Kieszczyńskiego wspominał o „jednym pokaźnym budynku” (chodzi prawdopodobnie o „Turm
Ville”) oraz „wykańczaniu budynku o paru piętrach” (zapewne główny kurhaus). W tym czasie nie
było jeszcze przysanatoryjnego parku. Por. H. K i e s z c z y ń s k i, op. cit.
34
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, sygn. 2907/3, Studium historyczno-urbanistyczne…
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tarasu do lasu sosnowego”35. Właściwie do końca XIX w. prowadzono prace
modernizacyjne przy głównym budynku sanatoryjnym, m.in. w roku 1885 dobudowano ogród zimowy, dwa lata później dużą, zadaszoną leżakownię. Do zakładu należała również lodownia oraz wzniesiona w 1898 r. willa „Elsa”, w której
zamieszkał Römpler. Był to budynek w stylu szwajcarskim, wybudowany na
zachodnim skraju kurparku. Na terenie założenia powstała także cerkiew prawosławna oraz kościół ewangelicki.
Kompleks położony jest w środkowej części Sokołowska, po południowej
stronie drogi biegnącej przez miejscowość. Teren, podobnie jak w przypadku
sanatorium Brehmera, zorientowany jest na osi północ–południe i ciągnie się aż
do granicy lasu. W skład zakładu wchodziły: „Turm Villa”, ogród zimowy, jadalnia, główny budynek sanatoryjny, leżakownia oraz budynek mieszkalny.
Tworzyły one jeden, rozbudowany horyzontalnie, kilkuczłonowy kompleks. Na
terenie zakładu znajdowały się także wspomniane już cerkiew prawosławna, kościół ewangelicki, dwie wille oraz budynki gospodarcze, m.in. lodownia. Obiekty
sanatoryjne utrzymane są w podobnej stylistyce – prawie pozbawione detalu bryły
z tynkowanymi elewacjami. Wille nawiązywały do tzw. stylu szwajcarskiego.
Z kolei kościół i cerkiew są budynkami ceglanymi, nieotynkowanymi. Dominującym i kluczowym elementem założenia jest kompleks sanatoryjny. Oprócz
monumentalnego zespołu na uwagę zasługuje przede wszystkim tzw. mała architektura. Za przykład może tu posłużyć budynek cerkwi prawosławnej.
Wszystkie budynki usytuowane są w rozległym parku, leżącym równolegle
do lecznicy Brehmera. Jego kształt zbliżony jest do wydłużonego prostokąta.
Podobnie jak park przy sanatorium Brehmera utrzymany jest on w stylu angielskim i łączy się z pobliskimi lasami. Krajobraz został urozmaicony poprzez stawy i źródła36. Pierwotnie na terenie parku usytuowano także tarasy widokowe,
rzeźby i fontanny. W pobliżu cerkwi można do dziś zauważyć pozostałości kamiennych budowli oraz figur na cokołach. Przy głównej alei znajduje się ujęcie
„Leśne Źródło” z umieszczoną we wnęce płaskorzeźbą. Park przecina system
ścieżek. Römplerowi udało się wytyczyć drogę spacerową biegnącą aż do ruin
zamku Radosno, zachowanych na pobliskim wzniesieniu o wysokości 776 m
n.p.m.37 Cały zakład otoczony był od strony wschodniej ceglanym, tynkowanym
ogrodzeniem, stylistyką nawiązującym do głównego budynku sanatoryjnego.
W tym czasie, na przełomie XIX i XX w., powstała przeważająca część zabudowy Sokołowska. W rozwoju miejscowości istotne było odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni. Dbano o układ urbanistyczny kurortu, o właściwą
35

„Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 38, [w:] Listy ze śląskich wód..., s. 124.
K.R. M a z u r s k i, Tereny zielone..., s. 18.
37
Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział we Wrocławiu, W. S t a n i s z e w s k a, op. cit., s. 43.
36
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architekturę oraz kompozycję zieleni, której towarzyszyła tzw. mała architektura
w postaci altan, pomników, fontann. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim
cerkiew prawosławna, wybudowana w kurparku nieopodal sanatorium Römplera.
Wraz z zabudowaniami zdrojowymi rozrastała się infrastruktura miejscowości.
Istniała poczta, możliwe były też połączenia telefoniczne38. Powstawały murowane budynki, często z ozdobnymi, drewnianymi balkonami i werandami, pełniące funkcję pensjonatów i hoteli. Zabudowa ta ciągnęła się wzdłuż dzisiejszych
ulic Głównej i Szkolnej. Jak wspominał H. Kieszczyński: „Jest tutaj także i kilka
hoteli, restauracji, cukierni, sklepów zaopatrzonych we wszystko czego zapragniesz od galanterii i szkła, porcelany, cygar, papierosów, wyrobów wełnianych
itp. Są nawet w Görbersdorfie osoby zajmujące się szyciem bielizny, ubiorów
i kapeluszy damskich, słowem będąc tutaj nie czujesz żadnej prawie różnicy
z miastem”. W porównaniu z pierwszą połową XIX w. powiększyła się także
liczba mieszkańców, która w roku 1876 wynosiła około 500 osób39.
Następną ważną inwestycją było wybudowanie zakładu leczniczego Hansa
Weickera. To trzecie duże sanatorium w Sokołowsku zostało założone najprawdopodobniej w ostatniej ćwierci XIX w.40 Początkowo zakład „Marienhaus” należał do hrabiny von Pückler. W 1891 r. wydzierżawiła go ona doktorowi Hansowi Weickerowi, a w 1896 r. ostatecznie odsprzedała mu ten ośrodek41. Budynek został przebudowany w końcu XIX lub na początku wieku XX42. Najprawdopodobniej budowę zakończono przed 1903 r.43 „Marienhaus” nawiązuje do
38

Doktor Brehmer’s Heianstalten für...
H. K i e s z c z y ń s k i, op. cit.
40
Większość opracowań (m.in. Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział we
Wrocławiu, W. S t a n i s z e w s k a, op. cit.; Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu, sygn. 2907/3, Studium historyczno-urbanistyczne…;
http://www.sokolowsko.pl/) błędnie podaje, że trzeci zakład leczniczy „Marienhaus” powstał
w 1894 lub 1893 r. Jest to niemożliwe, gdyż w 1891 r. hrabina von Pückler wydzierżawiła
sanatorium doktorowi Weickerowi. Obiekt jest również zaznaczony na mapie sztabowej pochodzącej
z 1886 r. Budynek musiał więc zostać zbudowany wcześniej. Data 1894 odnosi się do uruchomienia
przez Weickera sanatorium ludowego, tzw. Krankenheim. Ustalenia na podstawie: Archiwum
Państwowe we Wrocławiu, oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, nr zespołu 635, sygn. 296/48-80,
Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o. Wkładka; Dr.
Weicker’s „Krankenheim” für Lungenkranke (Volkssanatorium) Görbersdorf, [w:] Doktor Weicker’s
Sanatorium „Marienhaus” Görbersdorf, b.d.w.; Bäder-Almanach: Mittheilungen der Bäder,
Luftkurorte und Heilanstalten in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und den angrenzenden
Gebieten für Aerzte und Heilbedürftige, Berlin: Rudolf Mosse, 1904, s. 45–46, Uniwersytet
Wrocławski, Instytut Geografii, dział kartografii, Messtischblatt 1886.
41
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, nr zespołu 635,
sygn. 296/48-80, Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng – Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o.
42
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neobaroku francuskiego. Sanatorium dla „płucnochorych” powstało w zachodniej, odległej od centrum, części wsi. Usytuowane zostało przy głównej drodze
biegnącej przez miejscowość. Od strony południowej rośnie las, od wschodu
i zachodu ciągnie się łąka. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych kompleksów, zaaranżowano park zdrojowy, a teren zagospodarowano, tworząc alejki,
ławki i altany. Oprócz sanatorium do zakładu należały także budynki gospodarcze. Główna posiadłość zakładu dr. Weickera obejmowała około 100 hektarów,
w tym 53 hektary lasu44.

12. Sokołowsko, sanatorium „Marienhaus”, elewacja frontowa, 2009 r. Fot. Autor

Wraz z rozwojem wsi z roku na rok zwiększała się liczba kuracjuszy odwiedzających Görbersdorff. „Bawi tutaj obecnie już 155 osób. Z każdym dniem
przybywają nowi goście, którzy się muszą mieścić na wsi, gdyż w zakładzie
[doktora Brehmera – przyp. K.J.] nie ma miejsca”, tak sytuację w Sokołowsku
relacjonowała gazeta „Zdrojowiska” z 1872 r.45 W 1887 r. Sokołowsko odwiedziło 730 pacjentów, w 1906 r. zaś liczba ta sięgnęła już 234246. O wzrastającej
popularności miejscowości świadczy liczba pensjonariuszy w samym tylko sanatorium Brehmera, gdzie w roku 1872 odnotowano 396 osób (w tym 25 Polaków),
a rok później niemal dwa razy więcej, bo 706 (w tym 110 Polaków). W 1874 r.
44

Doktor Weicker’s Sanatorium... oraz „Bäder-Almanach” 1933, s. 237.
„Zdrojowiska” 1872, nr 3, [w:] Listy ze śląskich wód..., s. 118.
46
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od 1 stycznia do 1 listopada zakład Brehmera odwiedziło 650 osób (w tym 97
Polaków)47. Na początku XX w. – w okresie od 30 września 1905 r. do 30 września 1906 r. liczba kuracjuszy zakładu Brehmera jeszcze wzrosła, wynosząc 1004
osoby48. Wśród pensjonariuszy tutejszych sanatoriów byli nadal także Polacy.
Lekarze warszawscy rekomendowali taki wyjazd znacznej liczbie chorych49.
Można to tłumaczyć chęcią odbycia zagranicznej podróży, położeniem uzdrowiska, był to bowiem najbliższy kurort klimatyczny, a także obecnością lekarza
Polaka. Gościem Sokołowska był m.in. T. Chałubiński. Jak zaznaczał A. Sokołowski w swoich wspomnieniach, znaczny procent kuracjuszy stanowili majętni
cudzoziemcy, m.in. Rosjanie, Szwedzi, Holendrzy, a nawet Amerykanie50.
W sokołowskich sanatoriach nie było jako takiego sezonu leczniczego. Pacjentów przyjmowano przez cały rok, a długość czasu pobytu uzależniona była
od stanu zdrowia51. Chorzy narzekali na długi okres leczenia, który mógł dochodzić nawet do ponad roku52. Kuracja, oparta przede wszystkim na walorach klimatycznych miejscowości, nie należała do tanich, przez to korzystać z niej mogli
jedynie ludzie zamożniejsi.
Powracając do kwestii specyfiki budownictwa w Sokołowsku, na architekturę
uzdrowiskową tego kurortu klimatycznego składały się przede wszystkim zabudowania zakładów sanatoryjnych. Należały do nich główne budynki sanatoryjne,
willowe pensjonaty, obiekty gospodarcze oraz tak zwana mała architektura.
Wizytówkami zakładów leczniczych i najbardziej reprezentacyjnymi obiektami w zespołach były główne budynki sanatoryjne, w których koncentrowało się
życie kuracjuszy. W przypadku kurhausów w zakładach Brehmera i Römplera
przybrały one wydłużone, monumentalne formy. Skumulowane zostały w nich
różne funkcje. Znajdowały się tam zarówno urządzenia lecznicze, gabinety lekarskie, mieszkania pacjentów, jak i pomieszczenia służące rozrywce, w których
można było spędzić czas, takie jak biblioteka, czytelnia czy ogród zimowy.
W związku z wielofunkcyjnością sokołowskich kurhausów były one bardzo rozbudowane i dominowały pośród innych obiektów. W parze z okazałymi elewacjami szły także luksusowo i kompleksowo wyposażone wnętrza.
Osobną grupą budynków, które tworzyły zabudowę uzdrowiska, były wille,
mieszczące pokoje dla kuracjuszy oraz budynki gospodarcze, jak lodownie, zabudowania folwarczne, kostnica. W porównaniu z kurhausami były to niewielkie
kubaturowo obiekty o zróżnicowanych formach zarówno w romantycznym stylu
neogotyckim, jak i szwajcarskim. Istotnym dodatkiem kształtującym przestrzeń
47
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poszczególnych zakładów była tzw. mała architektura. Składały się na nią m.in.
altany i pawilony parkowe.
Szeroko pojęta infrastruktura uzdrowiskowa została zorganizowana w środkowej i zachodniej części wsi oraz w graniczących z Sokołowskiem osadach.
Zabudowania zakładów leczniczych powstawały wzdłuż głównej drogi i ciągnęły
się do granicy lasu. Ich architektura jest silnie zróżnicowana. Uwagę zwracają
przede wszystkim obiekty należące do zakładu doktora Brehmera, w szczególności gmach głównego budynku sanatoryjnego. Oprócz wspomnianych i szczegółowiej opisanych największych zakładów sanatoryjnych, w okresie prosperity Sokołowska powstało również wiele willi, mniejszych pensjonatów, a także domów
mieszkalnych, w których mieściły się także sklepy czy kawiarnie. Charakteryzują
się one drewnianymi werandami oraz żeliwnymi balustradami balkonów. Elementami dekoracyjnymi fasad są również ozdobne opaski okienne53.
Uogólniając, w Sokołowsku można wyróżnić budynki nawiązujące do stylów
historycznych, jak neogotyk (obiekty w zespole Brehmera), neobarok (sanatorium „Marienhaus”), a także szeroko pojętej architektury górskiej czy szwajcarskiej, której elementy widoczne są przede wszystkim w detalu.
Na obecny wygląd wsi składa się więc przede wszystkim zabudowa uzdrowiskowa oraz zróżnicowana architektura budynków w środkowej i wschodniej
części miejscowości, pochodzących z XIX bądź początku XX w. Układ przestrzenny Sokołowska zdeterminowany został przede wszystkim przez funkcję
uzdrowiskową miejscowości. Wykształcił się przy tym charakterystyczny typ
architektury. Powstałe budynki nie przypominały dotychczasowej, tradycyjnej,
wiejskiej zabudowy. Obiekty, które wznoszono, musiały sprostać nowym funkcjom, a tamtejsza architektura uległa całkowitemu przekształceniu. Jedną z cech
zabudowy charakterystycznej dla miejscowości uzdrowiskowych jest jej różnorodność – zarówno pod względem funkcji, jak i formy. Wpływ na taki stan rzeczy miała m.in. aktualnie panująca moda, majętność właściciela czy status i pozycja miejscowości kuracyjnej. Trzeba podkreślić, że z uwagi na metodę leczenia
powstały tu budynki sanatoryjne uzależnione i przystosowane do potrzeb przyjeżdżających kuracjuszy. Proces rozbudowy infrastruktury Sokołowska rozpoczął
się po 1862 r. i zakończył na początku XX w. W tym okresie nastąpiły trwałe
przekształcenia architektoniczne, dzięki którym miejscowość uzyskała cechy
kurortu.
Jak już wspomniano, zabudowania zakładów sanatoryjnych Brehmera, Römplera i Weickera tworzą osobne założenia i ciągną się od głównej drogi poprzez
tereny parków zdrojowych aż do granicy lasu. Usytuowane są w środkowej i zachodniej części wsi. Ogólnie rzecz ujmując na zabudowę poszczególnych lecznic
składały się: rozbudowany i zróżnicowany funkcjonalnie główny budynek sana53
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toryjny, który jest dominantą, budynki willowe, obiekty gospodarcze, sakralne
oraz tak zwana mała architektura. Do tego należy dodać jeszcze pojedyncze pensjonaty i sanatoria, które nie wchodziły w skład największych zakładów, a tworzyły zabudowę uzdrowiskową miejscowości.
Z pewnością wpływ na kształt uzdrowisk miała ich sytuacja własnościowa.
W Sokołowsku każdy zakład leczniczy należał do innego, prywatnego właściciela. Każdy z nich miał inny pomysł i wizję tego, jak ma wyglądać jego sanatorium, chociaż nie można zapominać, że zarówno Römpler, jak i Weicker czerpali
z pierwowzoru, jakim był zakład leczniczy doktora Brehmera.
Zabudowa uzdrowiskowa w Sokołowsku jest bardzo zróżnicowana. Lecznice
różnią się stylowo, jednak wszystkie obiekty komponują się z otoczeniem i nie
dominują nad krajobrazem. Istotny był z pewnością efekt malowniczości uzyskany dzięki zastosowaniu stylu neogotyckiego. W miejscowości dominują gmachy
domów zdrojowych. Na uwagę zwraca przede wszystkim kurhaus w zakładzie
Brehmera. Jest to najbardziej reprezentacyjny budynek w całej miejscowości.
Budynek nazwany po II wojnie św. „Grunwald” został wzniesiony w stylu neogotyckim z elementami mauretańskimi, nawiązując także do architektury zamkowej. Jak już wspomniano, autorem projektów większości budynków w zakładzie był śląski architekt Edwin Oppler. Efektownym obiektem jest też bez wątpienia noszący cechy neobaroku „Marienhaus” oddalony od pozostałych zabudowań, usytuowany na krańcu miejscowości. Warto dodać, że o renomie Sokołowska jako uzdrowiska świadczyło także funkcjonowanie ogrodów zimowych
i palmiarni. Właścicieli zakładów sanatoryjnych stać było bowiem na sprowadzanie rzadkich roślin egzotycznych. Ranga i prestiż uzdrowiska były wyrażane
i podkreślane właśnie poprzez kubaturę, formy architektoniczne oraz wystrój
i wyposażenie wnętrz poszczególnych obiektów54. Z pewnością zabudowa sanatoryjna w Sokołowsku odznacza się zarówno walorami historycznymi, jak i artystycznymi.
Skutkiem powstania kurortu w Görbersdorfie były przede wszystkim zmiany
w dotychczasowym krajobrazie, czyli m.in. powstanie nowych stref zabudowy.
Oprócz przekształceń przestrzennych, które objęły cały obszar wsi, istotna była
także zmiana funkcji miejscowości. Powstanie uzdrowiska z pewnością było
momentem przełomowym dla Sokołowska. Pierwotna architektura wsi sudeckiej
została niemal całkowicie zastąpiona charakterystycznymi obiektami uzdrowiskowymi. Dzisiejsza ulica Główna stała się reprezentacyjną arterią komunikacyjną, przy której zgrupowane były sklepy, restauracje i zakłady lecznicze. H. Kieszczyński wspominał: „U stóp gór […] w samym środku doliny oko z lubością
spoczywa na symetrycznie rozrzuconej osadzie, zdobnej w piękne, gustowne
zabudowania zakładu, prywatne hotele, wille, ogrody i inne posiadłości; na prze54

G. B a l i ń s k a, op. cit., s. 18.
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śliczny park […] pośród którego porozrzucane kioski, altany, wille […] Domy są
murowane z cegły, tynkowane piętrowe, dwu i trzy piętrowe z balkonami, gankami, ogrodami”55. Właśnie zabudowa pensjonatowo-sanatoryjna do dzisiaj kształtuje krajobraz miejscowości.
W wyniku zorganizowania w wielu miejscowościach lecznictwa uzdrowiskowego nastąpiła rewolucja w typie budownictwa oraz w ruralistycznym układzie przestrzennym. Modernizacji uległa również cała infrastruktura wsi. Wykształcił się specyficzny rodzaj organizmu, nie będący ani wsią, ani miastem. Na
skutek zorganizowania uzdrowisk powstała nowoczesna, nawet jak na dzisiejsze
standardy, zabudowa. Okazałe sanatoria stanowiły dumę ich właścicieli, były
zarazem świadectwem ich zamożności.
Kolosalne zmiany, które nastąpiły po zorganizowaniu w Sokołowsku sławnego kurortu klimatycznego można określić i podsumować jednym zdaniem – od
górskiej wsi tkaczy do uzdrowiska. W urozmaiconym krajobrazie miejscowości
o jej pierwotnym kształcie przypomina zaledwie kilka zachowanych budynków
noszących cechy sudeckiej architektury regionalnej. Zabudowa, jak i funkcja
uzdrowiskowa stała się dominująca.
Mówiąc o architekturze sanatoryjnej warto zwrócić uwagę także na stan jej
zachowania i problemy związane z ochroną konserwatorską. Charakterystyczny
układ urbanistyczny miejscowości ujęty jest w rejestrze zabytków 56, a teren dawnego założenia sanatoryjnego doktora Brehmera, z głównym budynkiem kuracyjnym, towarzyszącymi mu willami oraz parkiem, należy do strefy „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej. Podobnie jest w przypadku terenu dawnego zakładu
leczniczego doktora Römplera, wraz z parkiem zdrojowym oraz towarzyszącymi
mu budynkami. Z kolei obszar należący do dawnego sanatorium „Marienhaus”
doktora Weickera należy do strefy „B” ochrony konserwatorskiej. W przypadku
Sokołowska chroniony jest także tak zwany krajobraz kulturowy, ze względu na
walory miejscowości i jej otoczenia57. Spośród wszystkich wymienionych obiektów uzdrowiskowych zarówno tych pełniących funkcje lecznicze, jak i rozrywkowe, jedynie budynek „Grunwaldu” jest uwzględniony w rejestrze zabytków58.
55

H. K i e s z c z y n s k i, op. cit.
Nr rejestru 679/Wł z dnia 27.01.1978.
57
„Strefa »A« ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego
układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. Jest to obszar uznany za szczególnie ważny jako materialne świadectwo historii. W strefie tej
zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie
działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową. Z kolei strefa »B« ochrony konserwatorskiej
obejmuje obszary, w których elementy dawnego układu zachowały się w stosunkowo dobrym
stanie”. Por. Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział we Wrocławiu, W. S t a n i s z e w s k a, op. cit., s. 44.
58
W rejestrze zabytków uwzględniona jest także cerkiew prawosławna, nr rejestru:
A/4703/1048/Wł.
56
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Reprezentacyjny kurhaus zakładu doktora Brehmera został do niego wpisany
w 1966 r. Jednak zapis ten nie gwarantuje należytego nadzoru konserwatorskiego. Pomimo prawnej ochrony, zabytek stał się ruiną zagrażającą katastrofą budowlaną59.
Oprócz zrujnowanego „Grunwaldu” obiekty uzdrowiskowe są w dobrym
stanie. Zachowała się ich historyczna tkanka, na przestrzeni lat nie przeprowadzano także zmian, które miałyby znaczący wpływ na bryłę budynków. Do naszych czasów nie przetrwała jednak w całości mała architektura, jak altany,
sztuczne groty itp. rozmieszczone pośród zieleni parkowej. Taki los spotkał m.in.
„Grotę Hermana” czy tzw. świątynię Humbolta, które znajdowały się w parku
zdrojowym Brehmera. Zachowały się jedynie fundamenty tych konstrukcji.
Również bogato zdobiona brama wjazdowa, prowadząca do założenia od strony
północnej, jest zdewastowana. Układ alei, polan, czy budynków sanatoryjnych na
terenie parku pozostał jednak w niezmienionym stanie. Również starodrzew
przetrwał próbę czasu. Zatarł się jednak pierwotny układ zieleni. Trzeba podkreślić, że całe założenie parkowe jest bardzo zaniedbane. Widoczny jest wieloletni
brak konserwacji i pielęgnacji. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku
zbiorników wodnych, takich jak stawy czy strumienie, które z upływem czasu
zarosły, zatarte zostały ich brzegi. Także drobne formy architektoniczne związane z wodą zostały zdewastowane. Za przykład może tu posłużyć fontanna przed
głównym budynkiem sanatoryjnym. Do dnia dzisiejszego na terenie zakładu
doktora Brehmera zachowały się budynki mieszkalne, zabudowania folwarczne,
kostnica oraz obserwatorium meteorologiczne. Elementem wprowadzającym
pewną dysharmonię jest wybudowana na terenie parku, w jego północnej części,
pętla autobusowa. Zakłóca ona pierwotny układ założenia. Cały kompleks wraz
z terenami zielonymi jest w dużym stopniu zdegradowany. Świadczą o tym
zwłaszcza ruiny głównego budynku sanatoryjnego. Lepiej sytuacja wygląda na
terenie zakładu Römplera, gdzie do dnia dzisiejszego zachowały się wszystkie
budynki murowane, oprócz willi barona Rössinga. Kompleks jest w dobrym stanie. Zdewastowanym elementem jest jedynie ceglane ogrodzenie otaczające założenie. Nie zachowało się ono w całości, a ocalałe od strony wschodniej fragmenty są w złym stanie technicznym. Także tak zwane Leśne Źródło jest zniszczone i nieużytkowane. Układ parku nie zmienił się. Widoczne są ślady zaniedbań.
W Sokołowsku podejmowane są dziś jednak działania rewitalizacyjne. W ostatnim okresie wyremontowano sanatorium „Marienhaus”, cerkiew prawosławną,
59

Transformacja ustrojowa początku lat 90. XX w. przyniosła prywatyzację byłego zakładu
Brehmera. Przechodzący z rąk do rąk obiekt, pozostawiony właściwie bez realnego nadzoru
konserwatorskiego, niszczał i popadał w ruinę. Tragicznym końcem kurhausu był pożar, który
w 2005 r. niemal doszczętnie strawił neogotycki budynek.
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dawną willę „Elsa”. Prace prowadzone są przy willi „Rosa”, także – pomimo
trudności – prowadzona jest rewitalizacja „Grunwaldu”60. Wpływ na kondycję
miejscowości ma z pewnością to, że obecnie tylko nieliczne obiekty pełnią nadal
swoją pierwotną funkcję sanatoryjną bądź hotelową. Jedynie w byłym kurhausie
w zakładzie doktora Römplera mieści się szpital sanatoryjny „Biały Orzeł”, specjalizujący się w leczeniu gruźlicy i dróg oddechowych. Mimo to przeobrażenia
przestrzenne będące wynikiem powstania uzdrowiska i realizowania w nim nowej funkcji leczniczej są widoczne do dzisiaj w krajobrazie miejscowości. Jej
historyczny układ wraz z założeniami zielonymi i architekturą uzdrowiskową
pozostał właściwie nienaruszony.
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Von einem Dorf zum Kurort. Räumliche Veränderungen
von Sokołowsko (Görbersdorf)
Görbersdorf liegt in dem mittleren Teil der Sudeten, im Kreis Wałbrzych. Erwähnt bereits im
14. Jh. Der Wendepunkt der Ortschaft war bereits in den 50-er Jahren des 19. Jhs. mit Gründung
einer Kuranstalt. Bis zum Anfang des 20. Jhs. wurden drei große Sanatorien (von Dr. Brehmer, Dr.
Römpler und Dr. Weicker) sowie kleinere Pensionen und Hotels gebaut. Das bis dahin existierte
Weberdorf veränderte sich. Die Heilfunktion und später auch der Fremdenverkehr überwogen.
Dank dessen stiegen die Urbanisationsprozesse. Neue Objekte von unterschiedlicher Architektur
entstanden, ganz anders als die bisherigen. Und der Ort selbst wurde zum Kurort. Die ursprüngliche
Architektur eines Sudetendorfes wurde fast vollständig durch die typischen Kurortobjekte ersetzt.
Dazu gehörten vor allem die Häuser der Kurbetriebe mit den Hauptsanatorien, villenartigen Pensionen, Wirtschaftsobjekte und die sogenannte Kleinarchitektur. Die heutige Hauptstrasse wurde
zum Hauptverkehrsader, an der Geschäfte, Restaurants und Heilanstalten lagen. Die ganze Dorfinfrastruktur wurde modernisiert. Es gab Post, Telegraph. Die Heilanstalten waren mit elektrischem
Strom und Kanalisation ausgestattet. Gleichzeitig mit den Sanatorienhäusern entstand der Dienstleistungssektor mit Unterkünften, Restaurants und Geschäften. Dank der neuen Investitionen vollzogen sich die Veränderungen der bisherigen Kulturlandschaft. Es entstand ein gewisses Stadtgebilde, weder ein Dorf noch eine Stadt. Infolge der Gründung eines Kurortes entstand auch aus der
heutigen Sicht eine moderne Ortsbebauung.
Görbersdorf wurde zu einem der allerersten Kurorte, wo das Heilverfahren nicht auf der Basis
der Heilwasser stützte, und gleichzeitig der allererste heilklimatischer Kurort in Europa zur Heilung
der Tuberkulose. Görbersdorf wurde zu einem beliebten heilklimatischem Kurort.
60
Rewitalizacja sanatorium „Marienhaus” została przeprowadzona w 2004 r. po przejęciu
budynku przez Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy o profilu psychogeriatrycznym. Remont
„Villa Elsa” zakończył się w 2008 r. Obiekt służy za ekumeniczny ośrodek spotkań integracyjnych
przy cerkwi. Rewitalizacją „Grunwaldu” oraz „Villa Rosa” zajmuje się Fundacja Sztuki Współczesnej
In Situ, która w 2007 r. kupiła obiekt. Jest ona również właścicielem przysanatoryjnego parku.

Od wsi do uzdrowiska...

117

Heute geriet der Ort in Vergessenheit und bleibt wenig gepflegt. Nur einige Objekte bleiben
ihrer ursprünglichen Funktion als Sanatorium oder Hotel treu. Die Ausnahme bleibt das alte Kurhaus des Kurbetriebes Dr. Römpler, das ein Sanatoriumskrankenhaus beherbergt, das sich in der
Heilung der Tuberkulose und Krankheiten der Atemwege spezialisiert. Die räumlichen Veränderungen als Folge der Entstehung des Kurortes und seiner Heilfunktion sind jedoch im Ortsbild gut
zu sehen. Seine historische Anlage samt Grünanlagen bleiben wesentlich unversehrt.

