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Rybník Sangów

Szydłowiec slezský

dříve orientační bod poutníků, se značně
zmenšila v důsledku činnosti čedičového kamenolomu, který zde
existuje od 16.stol. Těžba nabrala průmyslový charakter v polovině

19.stol. V roce 1939 byla zahájena produkce drceného štěrku, která dodnes
představuje hlavní činnost povrchového dolu.

se řadí mezi nejstarší města Slezska, v dokumentech poprvé
zmiňován v roce 1224, známý nejprve jako osada, v níž se nacházel myslivecký
zámek. Městká práva obdržel pravdopodobně v roce 1283. Po určitou dobu byl
hlavním městem niemodlinského knížectví. Nad městem dominuje katolický
kostel, s maltézským křížem patrným na jižní části střechy. Zástavba náměstí ve
tvaru vřetene je unikátní jak v Polsku, tak i v Evropě. Z východu jej uzavírá
knížecí zámek, ze západní strany pak farní kostel. Hodný pozoru je také pomník
sv. Floriana umístěný uprostřed náměstí.

. První zmínky o zámku pocházejí z 13.stol. Tehdy se
ovšem jednalo o dřevěnou tvrz, kde se kníže zastavoval během honů. Na jeho
místě vybudoval kolem roku 1313 niemodlinský kníže Boleslav hrad,
pravdopodobně ve tvaru obyvatelné věže. Ve 14. a 15. stol. došlo k jeho rozšíření.
Ze všech stran byl obehnán zámeckým příkopem. Jeho poslední obyvatelé,
hraběcí rodnina Praschmů, opustila zámek v roce 1945. O rok později zde své
sídlo nalezlo všeobecné gymnázium. V současnosti je zámek majetkem Nadace
niemodlinských knížat. Na zámku byly natáčeny záběry do filmu "Jasminum"
režiséra Jana Jakuba Kolského.

Zdejší les představuje pozůstalost po dávném parku. Na konci
18.stol. byl vlastníkem niemodlinských nemovitostí Johann Nepomuk Karl
Praschma. Z jeho iniciativy byl dosavadní zvěřinec čili místo, kde se chovala
divoká zvěř, přetvořen na tehdy módní anglický park. Jeho charakteristickými
objekty byly mj. čínský pavilon, který nabízel pěkný výhled do širokého okolí,
propojené rybníky, po nichž se dalo plavit loďmi, a umělé ostrovy. Z této
zástavby se dodnes zachovala Poustevnická kaplička a zastřešený pramen. Část
parku představovala dendrologická zahrada. Za počátek jejího vzniku zde lze
považovat zasazení dvou jalovců viržinských kolem roku 1782, z nichž jeden
roste dodnes. Ozdobou parku jsou rododendrony různých odrůd, ale také
azalky, kalmie a liliovníky. Mnohé ze stromů a keřů, které zde rostou, jsou
pozůstalostí dávné výsadby ozdobných stromů a keřů. Po válce se mnohé z nich
dostaly do různých botanických zahrad v Polsku.

, největší ze systému niemodlinských rybníků o rozloze 158 ha,
zde existoval nejpozději už v 16.stol., pravdopodobně v místě, kde probíhala
povrchová těžba drnové rudy železné. Sangów je bezpochyby okouzlujícím
místem s mimořádnými přírodními hodnotami. V systému niemodlinských
rybníků hnízdí více než 200 druhů ptactva. Rybník je místem chovu ryb, mezi
nimiž dominují: kapr, amur, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, sumec, štika, lín a
karas.

. Pücklerův dub je největší v regionu a jeden z deseti
největších dubů letních v Polsku. Dub roste na okraji tehdejšího palácového
parku, který obepíná rodovou rezidenci pocházející od Václava von Pücklera.
Dub byl podle pověsti svědkem souboje, který se odehrál v roce 1537 mezi
rytířem Václavem von Pücklerem (Groditzkým) pánem Szydłowce, a rytířem
Zikmundem Stoschem zrádcem, který mu svedl ženu. Na památku této události
byl pod stromem v roce 1867 položen kámen s nápisem, jenž připomíná historii
tohoto souboje.
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Szydłowiec Śląski.

zaliczany jest do najstarszych miast Śląska,
w dokumentach wymieniony po raz pierwszy w 1224 r., początkowo
jako osada, w której znajdował się zamek myśliwski. Prawa miejskie

otrzymał prawdopodobnie w 1283 r. Przez pewien czas był stolicą Księstwa
Niemodlińskiego. Nad miastem góruje kościół katolicki, z widocznym na
południowej połaci dachu krzyżem maltańskim. Zabudowa rynku w kształcie
wrzeciona stanowi osobliwość zarówno w Polsce, jak i w Europie. Od wschodu
zamyka go książęcy zamek, od zachodu kościół parafialny. Na uwagę zasługuje
pomnik św. Floriana, usytuowany pośrodku rynku.

. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z XIII w.
Zapewne był to wówczas drewniany kasztel, w którym zatrzymywał się książę
podczas polowań. Na jego miejscu ok. 1313 r. książę niemodliński Bolesław
wzniósł zamek, prawdopodobnie w formie wieży mieszkalnej. W XIV i XV w.
dokonano jego rozbudowy. Ze wszystkich stron otoczono go fosą. Ostatni jego
mieszkańcy, hrabiowska rodzina Praschmów, opuścił zamek w styczniu 1945 r.
Rok później znalazło tu swoją siedzibę liceum ogólnokształcące. Obecnie zamek
stanowi własność Fundacji Książąt Niemodlińskich. Na zamku kręcono sceny do
filmu "Jasminum" Jana Jakuba Kolskiego.

. Tutejszy las stanowi pozostałość po dawnym parku. W końcu
XVIII w. właścicielem dóbr niemodlińskich był Johann Nepomuk Karl Praschma.
Z jego inicjatywy dotychczasowy zwierzyniec, czyli miejsce, gdzie hodowano
dzikie zwierzęta, zamieniono w modny wówczas park angielski. Jego
charakterystycznym wyposażeniem były m.in.: chiński pawilon, z którego
rozciągał się piękny widok na miasto, połączone stawy, po których można było
pływać łodziami, sztuczne wyspy. Z tych zabudowań do dziś pozostała kapliczka
pustelnika oraz zadaszone źródło. Część parku stanowił ogród dendrologiczny.
Za początek jego istnienia można przyjąć posadzenie tutaj dwóch
jałowców wirginijskich, z których jeden rośnie do dzisiaj. Ozdobą parku są
różaneczniki w różnych odmianach, a także azalie, kalmie i tulipanowce. Wiele
z rosnących tu drzew i krzewów, to pozostałość dawnej plantacji drzew i krze-
wów ozdobnych. Po wojnie wiele z nich trafiło do różnych ogrodów
botanicznych w Polsce.

największy w kompleksie stawów niemodlińskich o pow. 158 ha,
istniał już co najmniej w XVI w., prawdopodobnie w miejscu, gdzie odkrywkowo
wydobywano darniowe rudy żelaza. Sangów to niewątpliwie bardzo urokliwe
miejsce, o szczególnych walorach przyrodniczych. W kompleksie stawów
niemodlińskich gniazduje ponad 200 gatunków ptactwa. Staw jest miejscem
hodowli ryb, wśród których dominują: karp, amur, tołpyga biała i pstra, sum,
szczupak oraz lin i karaś.

Dąb Pücklera jest największym dębem w regionie i jednym
z dziesięciu największych dębów szypułkowych w Polsce. Dąb rośnie na skraju
dawnego parku pałacowego, otaczajacego rezydencję rodou wywodzącego się
od Wacława von Pückler. Dąb wg przekazu był świadkiem pojedynku, który
odbył się w roku 1537 pomiędzy rycerzem Wacławem von Pückler (Groditzkim),
panem Szydłowca, a rycerzem Zygmuntem Stoschem, zdrajcą, który uwiódł mu
żonę. Na pamiątkę tego zdarzenia w roku 1867 pod drzewem płożono głaz, na
którym napis uwiecznia historię pojedynku.

Molestowicka Góra, stanowiąca niegdyś punkt orientacyjny dla wędrowców,
została znacząco zmniejszona w wyniku działalności kamieniołomu bazaltu,
który istnieje tu od XVI w. Wydobycie nabrało przemysłowego charakteru
w połowie XIX w. W 1939 r. rozpoczęto produkcję tłucznia, stanowiącego do dziś
podstawę działalności kopalni.

ok. 1782 r.


