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ędkowice to niewielka wieś koło Sobótki, położona
w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. Po raz pierwszy wspomniał ją w 1209 roku
Henryk I Brodaty w dokumencie rozgraniczającym dobra
książęce i klasztorne opata Witosława na Ślęży. W centrum wsi znajduje się niezwykły dwór z 1546 roku otoczony fosą, z renesansowym portalem i obramowaniami
okiennic, z rozległym, zdziczałym parkiem wokół. Z kolei
w lesie znajduje się wczesnośredniowieczne cmentarzysko
kurhanowe. Ale największą atrakcją okolicy jest kilkusetletni dąb, który ma prawie 5 metrów obwodu i jest
pomnikiem przyrody. Świadków nie ma, ale – jak to
w przypadku takich opowieści bywa – każdy zna kogoś,
kto widział pojawiające się wokół dębu postacie o nieokreślonych kształtach. Można również zobaczyć ognisko,
które samo się zapala i płonie przez kilka minut. Najłatwiej zaobserwować te zjawiska od września do listopada. Według dawnych wierzeń w tym czasie duchy osób,
które zmarły w trakcie minionego roku oraz tych, które
się jeszcze nie narodziły, zstępują na ziemię…
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