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Sobótka - dzieje i rozwój
przestrzenny miasta c.d.

 W tym samym czasie przez ziemie œl¹skie przechodzi³a wojna.
W 1806 r. wkroczy³ na Œl¹sk ze sw¹ armi¹ Napoleon, id¹c na wschód.
Zdobywa³ po kolei twierdze w G³ogowie, Wroc³awiu, Brzegu, a¿ w znacz-
nej sile stan¹³ pod Œwidnic¹. Po upadku twierdzy œwidnickiej Francuzi
za¿¹dali od miasta kwaterunku dla ¿o³nierzy i niema³ej sumy pieniêdzy
tytu³em odszkodowania. Uci¹¿liwe zobowi¹zania dzieli³a ze Œwidnic¹
tak¿e i Sobótka, mia³a bowiem wp³aciæ po³owê ¿¹danej kwoty jako jedna
z miejscowoœci okrêgu œwidnickiego. Niezale¿nie od tego Sobótka utrzy-
mywa³a czêœæ wojsk króla wirtemberskiego, wchodz¹cych w sk³ad armii
Napoleona. Zasoby materialne miasta znów uleg³y uszczupleniu.

Nurtuj¹ce Europê w po³owie XIX w. ruchy wolnoœciowe i spo³ecz-
ne nie ominê³y Sobótki. I tak w roku Wiosny Ludów (1848) przed budyn-
kiem nadleœnictwa zebra³a siê gromada najbiedniejszych mieszkañców miasta
i okolicy, ¿¹daj¹c zezwolenia na swobodne zbieranie chrustu w lasach
pañstwowych. Domagano siê tak¿e zwrotu kar pieniê¿nych, jakie dotych-
czas, w zwi¹zku ze schwytaniem ich w lesie, wp³acili. Przera¿one w³adze
miejskie wezwa³y na pomoc ¿o³nierzy ze œwidnickiego garnizonu. Przys³a-
no ich w sile stu piêædziesiêciu ludzi - liczba przewy¿szaj¹ca iloœæ zebra-
nych przed urzêdem biedaków. Wielu spoœród nich wytoczono procesy i
nie ominiêto okazji wymierzenia kar grzywien lub nawet wiêzienia.

W drugiej po³owie XIX w. Sobótka nie wkroczy³a na drogê ¿ywio-
³owego kapitalistycznego rozwoju - tak powszechny wówczas w ka¿dym
nieomal punkcie Europy zmieni³by radykalnie oblicze miasta. W dalszym
ci¹gu pozostawa³o ono ciche, obce dynamizmowi czasu, tkwi¹ce w daw-
nym kszta³cie murów i ducha.

 W tym¿e XIX w. na ¿yciu Sobótki zawa¿y³y przede wszystkim
dwa wydarzenia: zmiana modelu w³adz miejskich i sekularyzacja (1840).
Wojna prusko-francuska z 1870 r. i olbrzymia kontrybucja, jak¹ Francja
op³aci³a sw¹ przegran¹, pchnê³a Niemcy na drogê gwa³townego rozwoju
przemys³u i handlu, a wiêc rozbudowy miast. Sobótka le¿a³a na uboczu
tych spraw, ale i tu w ostatnim æwieræwieczu dziewiêtnastego stulecia
powsta³o kilka zak³adów wytwórczych o niewielkich liczbowo za³ogach.
Brak dogodnych po³¹czeñ z wiêkszymi oœrodkami gospodarczymi sta³
jednak na przeszkodzie podŸwigniêcia siê Sobótki ze swego rodzaju
stagnacji. Przeprowadzenie linii kolejowej w r. 1885 biegn¹cej z Wroc³a-
wia do Œwidnicy przez Sobótkê, otworzy³o przed t¹ ostatni¹ nowe per-
spektywy. Potencja³ ekonomiczny miasta by³ nadal ma³y, ale mo¿liwoœci
szybkiego i wygodnego transportu zaktywizowa³y bardziej przedsiêbior-
czych mieszkañców. Na te lata datuje siê tak¿e zainteresowanie Sobótk¹,
jako ³atwo dostêpnym a zarazem piêknym miejscem turystycznym, baz¹
wypadow¹ na Œlê¿ê.

A.K.
Uwaga:

W lipcowym artykule o dziejach i rozwoju przestrzennego miasta znalaz³
siê kuriozalny b³¹d - zamiast "augustianów" podano "anglikanów". Angli-
kanie nigdy nie postali na Ziemi Œlê¿añskiej. Za ten b³¹d druku, a nie
tekstu, Czytelników przeprasza
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Pod takim konkretnym, a zarazem pożytecznym hasłem Koło Ligi 
Ochrony Przyrody przy SP w Świątnikach zorganizowało 27 paździer-
nika tegoroczne obchody Dnia Drzewa.
  Apel „Ratujmy kasztanowce” jest aktualny od kilku lat i swym zasię-
giem obejmuje stanowiska występowania tego gatunku nie tylko w na-
szym regionie, w kraju, ale w Europie i na świecie – wszędzie tam, gdzie 
kasztanowiec zawędrował z macierzystego Półwyspu Bałkańskiego. 
  Kasztanowce są dziś jednymi z najpiękniejszych drzew. Wyróżniają 
się okazałymi kwiatostanami, niezwykłym kształtem liści i kolczastymi 
owocami kryjącymi błyszczące brązowe nasiona. Dają wspaniały cień, 
co roku na wiosnę swym kwitnieniem przypominają maturzystom o 
zbliżającym się egzaminie... Kasztany to ulubione tworzywo jesiennych 
zabaw i dziecięcych fantazji (któż nie zna uroku ludzików i zwierzątek z 
nich wyczarowanych?). To przede wszystkim cenny surowiec leczniczy i 
składnik stosowany w farmacji.
  Niestety, od kilku sezonów ich drzewostan trawi widoczna choroba, wy-
wołana przez żerującą na nich gąsienicę motyla szrotówka kasztanow-
cowiaczka. Naturalny rytm biologiczny uległ zakłóceniu. Te „DRZEWA 
UMIERAJĄ STOJĄC”... i same się nie obronią. A wraz z  wyniszczeniem 
jednego gatunku roślin grozi wyginięcie ok. 30 gatunków zwierząt! Zu-
bożeniu może ulec część środowiska naturalnego.
  Bogactwo przyrody jest naszym wspólnym dobrem, otrzymanym od 
poprzedników i który my przekażemy w darze następnym pokoleniom.  
Aby jednak  kolejność dziejowa miała wciąż swoją kontynuację - mu-
simy mieć nieustannie na uwadze potrzebę ochrony odziedziczonych 
przez nas zasobów naturalnych. 
Stąd nasze Koło podejmuje szereg przedsięwzięć, które mają na celu 
ratowanie tych zasobów. Tegorocznym bohaterem, będącym w najwięk-
szej potrzebie jest właśnie kasztanowiec. Jemu poświęciliśmy dwa spo-
tkania z dziećmi i młodzieżą,  z udziałem zaproszonych gości. 
  W obchodach „Dnia Drzewa” w Szkole Podstawowej w Świątnikach 
uczestniczyli: burmistrz i z-ca burmistrza PP. Eugeniusz Cieleń i An-
drzej Suropek, leśniczy Szczepan Szczęśniak, dyrektor szkoły Pani 
mgr Ewa Żurawik oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. W programie 
pracowici członkowie Koła przedstawili krótką historię tego święta i sa-
mego DRZEWA, recytowali i śpiewali (nie mogło zabraknąć „Wysokich 
drzew” J. Tuwima). Ponadto Pan leśniczy wygłosił pouczającą pogadan-

kę o drzewostanie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, a Pan bur-
mistrz z dużą znajomością tematu, pięknie wygłosił rymowany utwór 
o drzewie. Tuż przed rozstrzygnięciem przeprowadzonego wcześniej 
konkursu literacko-plastycznego „Moje drzewo” – głównie dla rozbu-
dzenia najmłodszych – przeprowadzono gimnastykę, która polegała 
na naśladowaniu zachowania drzew przy dużym wietrze... Drzewa 
były różnej wielkości – dorośli i dzieci, i żadne nie złamało się nawet 
przy silnej wichurze! 
  Kiedy rozdano laureatom dyplomy i nagrody, nastąpiło pospolite 
ruszenie w plener! W ruch poszły grabie, następnie zgrabione liście 
przykładnie palono. Jednocześnie zawieszano budki lęgowe dla siko-
rek. To bardzo ważne, ponieważ są to praktyczne sposoby pokonania 
larwy szrotówka: można je  zniszczyć poprzez spalenie zarażonych ich 
siedliskiem liści oraz dbałość o sikorki, dla których smacznym poży-
wieniem są gąsienice szkodnika.
  Obchody „Dnia Drzewa” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym w Sobótce rozpoczęły się przygotowanym przez „Klub Ekologa” 
przedstawieniem o dydaktycznym tytule „Jak Jasia uczyliśmy chronić 
przyrodę”. I tu spotkanie przeniosło się w plener do malowniczego 
parku otaczającego budynek. Pan dyrektor mgr Piotr Kaczmarzyk 
jako gospodarz i honorowy gość tego święta,  osobiście rozpalił ogień 
podpalający zgrabione przez uczestników liście oraz zamieścił wyso-
ko na drzewie jedną z budek lęgowych dla sikorek. 
  Zapraszam na stronę Koła LOP przy Szkole w Świątnikach: www.
lop.antex.pl, gdzie w klubowej galerii można obejrzeć przebieg obu 
imprez. Na stronie zamieszczamy również aktualności o przebiegu 
naszych działań, jak i sprawozdania z akcji, które mamy już za sobą 
(m.in. NIE WYPALAJMY TRAW, BOCIANIA ŁĄKA). 
  Stronę utrzymuje, a ponadto opracowuje i drukuje materiały infor-
macyjne jeden z licznych sponsorów - Pan Antoni Stankiewicz. 
  Pełną listę darczyńców zamieszczamy na stronie internetowej Koła.  
Dzięki ich hojności możemy aktywnie prowadzić swą całoroczną 
działalność. 
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom oraz  proszę o dalszą, 
owocną współpracę z naszym Kołem. 

Iwona Stankiewicz

„RATUJMY KASZTANOWCE!!!   WYSTARCZĄ GRABIE I OGNISKO”


