
Spacerem po Sobótce 

 Historia Sobótki nierozerwalnie wiąże się z masywem Ślęży, w której cieniu przez 

wieki się rozwijała. Góra od pradawnych lat była miejscem tajemniczym i wzbudzającym 

zainteresowanie. Jej charakterystyczny kształt jest doskonale widoczny nawet z odległych 

punktów Niziny Wrocławskiej. Pierwsi badacze przypuszczali, że góra jest dawno wygasłym 

wulkanem, co jednak okazało się nieprawdą. 

 Ślęża była obiektem i miejscem kultu licznych plemion celtyckich, germańskich i 

słowiańskich. Istnieją dwie główne etymologiczne teorie dotyczące źródła nazwy „śląskiego 

Olimpu”. Według jednych badaczy wywodzić ją należy od plemienia germańskiego Silingów 

żyjących w starożytności na Dolnym Śląsku (lub w okolicy). Według drugiej koncepcji nazwa 

góry wywodzi się od starosłowiańskiego słowa „ślęga”, co oznaczało mokrą, dżdżystą pogodę 

lub podmokłe, bagniste podłoże (dobrze to odzwierciedla warunki często panujące na Ślęży). 

Góra była centrum religijnym plemienia Ślężan, którzy stworzyli państwo plemienne w 

centralnej części Dolnego Śląska (głównie zamieszkiwali tereny wokół góry i rzeki Ślęzy). 

Geograf Bawarski podaje, że Ślężanie w IX w. posiadali 15 grodów, a przypuszcza się także, że 

to oni założyli we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim pierwszy fort. Od ich nazwy wywodzi się 

nazwa całego regionu, Śląsk. 

 Sobótka powstała przypuszczalnie jako zaplecze gospodarcze ośrodka kultu na Ślęży. 

Z czasem przekształciła się w osadę targową z targiem organizowanym w soboty (stąd nazwa 

miejscowości). Przypuszczalnie jednym z podstawowych towarów, jakim tu handlowano, 

były słynne ślężańskie żarna, które archeolodzy odnajdują na stanowiskach oddalonych 

nawet setki kilometrów od tej miejscowości. Pierwsza wzmianka o osadzie targowej 

pochodzi z bulli papieża Eugeniusza III z 19 X 1148 roku. Wiemy że przywilej organizacji 

targów nadał osadzie książę Bolesław I Wysoki w 1193 roku. 

 Wielkorządca Bolesława Krzywoustego, Piotr Włostowic w 1128 r. sprowadził z 

Francji zakon Augustianów i podarował im Ślężę oraz okoliczne wioski, w tym Sobótkę. 

Augustianie osiedlili się na szczycie góry, ale ze względu na niesprzyjający klimat przenieśli 

się do wsi Górka (obecnie część Sobótki).  

 W XIII w. nasilił się konflikt między zakonem a książętami wrocławskimi, dotyczący 

praw do Sobótki. Nie były to najlepsze czasy dla miejscowości, która ubożała z powodu braku 



jednego właściciela. Ostatecznie w połowie XIV w. właścicielami Sobótki stają się książęta 

ziębiccy. Jeden z nich, Mikołaj, sprzedał Sobótkę Bolkowi II Świdnickiemu. W 1392 r. na mocy 

układu dziedzicznego Sobótka wraz z całym księstwem świdnicko-jaworskim przeszła pod 

panowanie Karola IV Luksemburskiego, króla Czech. To właśnie ten władca w 1399 r. nadał 

miejscowości prawa miejskie. Mieszkańcy Sobótki stali się mieszczanami posiadającymi 

przywilej swobody handlu i rzemiosła. Dodatkowo miasto otrzymało zgodę na budowę 

murów miejskich, a rada miejska - prawo wydawania wilkierzy, czyli przepisów regulujących 

wewnętrzne życie miasta. W XV w. w Sobótce powstały pierwsze cechy, wzniesiona została 

waga miejska i kramy solne (prawo handlu solą to kolejny przywilej). 

 W 1526 r. Śląsk przeszedł pod panowanie Habsburgów. Nastąpił trwający blisko 100 

lat rozkwit miasta. Od strony zachodniej otoczone było miejskimi murami, które w 

połączeniu z bramami wjazdowymi dawały mieszczanom poczucie względnego 

bezpieczeństwa. Jak to poczucie było złudne, mieli się przekonać niebawem. Wybuch wojny 

trzydziestoletniej w 1. poł. XVII w. stanowił początek ogromnych zniszczeń. Pozbawiona 

obwarowań i obrony Sobótka wydana została na pastwę wojsk przemierzających w owym 

czasie Śląsk. Ludność miasta została zdziesiątkowana, a miasto zniszczone. Spłonęły oba 

kościoły, ratusz i wiele domów mieszkalnych, zaś z 1 tys. mieszkańców pozostało 200. Kilka 

innych potężnych pożarów nawiedziło miasto także w kolejnym stuleciu. 

 Za czasów wojen napoleońskich miasto musiało płacić wysoką kontrybucję na rzecz 

króla wirtemberskiego, sprzymierzeńca Napoleona. Odwetem mieszkańców było 

sformowanie w 1813 r. korpusu ochotników, który pod wodzą A. Lützowa i T. Körnera wziął 

udział w bitwie narodów pod Lipskiem. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii Sobótki było otwarcie przechodzącej przez 

miasto linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy. To połączenie zintensyfikowało rozwijający 

się od połowy XIX w. ruch turystyczny. W 1903 r. w mieście zbudowano gazownię, co 

umożliwiło uruchomienie oświetlenia gazowego. W 1907 r. zakończono budowę sieci 

wodociągowej. W latach 1910-1912 na części podzielonej działki zbudowano szpital miejski 

(po wojnie szpital i przychodnia, obecnie liceum). Miejscowość została zelektryfikowana w 

1920 roku. 



Miasto, podobnie jak większość Dolnego Śląska, nie odczuwało skutków II wojny 

światowej. Dopiero na początku stycznia 1945 r. w Sobótce pojawili się pierwsi uchodźcy z 

Wrocławia, a 11 II część mieszkańców ewakuowano do Kotliny Kłodzkiej. 17 II oddziały 5. 

Armii Gwardyjskiej zajęły okolice Sobótki. Kontrnatarcie niemieckie odrzuciło Rosjan, przez 

co Masyw Ślęży pozostał w ich rękach do maja. Zgodnie z planami niemieckiego dowództwa, 

góra i jej bezpośrednie otoczenie miały stanowić punkt wyjścia dla ewentualnego natarcia,  

które miało przyjść z pomocą oblężonemu Wrocławiowi. 

Amia radziecka ostatecznie zajęła Sobótkę 8 V. Straty w zabudowaniach i 

urządzeniach komunalnych wyniosły 50%, przy czym ewangelicka szkoła powszechna 

zniszczona była niemal całkowicie (95%), a szpital w 75%. W lutym 1948 r. przekazano do 

Wrocławia ukrytą na terenie Sobótki Księgę Henrykowską. Znalazł ją ks. Wincenty Urban, 

ówczesny proboszcz parafii św. Jakuba. 

 

Warto zobaczyć w Sobótce... 

Kościół pw. św. Anny 

Pierwotnie na miejscu kościoła stała tylko kaplica 

z cudowną figurą św. Anny Samotrzeciej (kaplica jest dziś 

częścią świątyni i przylega do prezbiterium). Zgodnie z 

legendą, figura św. Anny została przywieziona z Kijowa 

przez żonę Piotra Włostowica w XII wieku. Rzeźba szybko 

stała się znana z cudów, dlatego licznie zaczęli do niej 

pielgrzymować pątnicy z całego Śląska. W 1511 r. dobudowano do tylnej ściany kaplicy 

kościół gotycki. Korpus świątyni składa się z trzech naw, poprzedzielanych rzędami 

kwadratowych filarów. Przez większość czasu kościół 

pełnił funkcję kościoła odpustowego i pogrzebowego. 

Wysoko nad wejściem do kościoła (po 

zachodniej stronie) w niszach umieszczono  wykonane z 

piaskowca rzeźby św. Józefa z Dzieciątkiem i św. Anny 

nauczającej Marię. Wejście do kościoła prowadzi przez 



portal gotycko-renesansowy z końca XVI w., w którego trójkątnym naczółku znajduje się 

tarcza z monogramem augustianów. W ołtarzu głównym mieści się barokowy obraz NMP 

Matki Nowej Ewangelizacji z 1720 r. z cudowną figurką św. Anny Samotrzeciej z 1507 roku. 

Przy kaplicy stoi prehistoryczna rzeźba kultowa zwana 

„Grzybem” lub „Mnichem”. Na jej szczycie dostrzec można 

wyryty - przypuszczalnie znacznie później - ukośny krzyż. Jest 

to „pamiątka” po okresie chrystianizacji lub znak graniczny 

rozdzielający tereny należące do zakonu od książęcych. Obok 

znajduje się romańska rzeźba lwa wykonana z granitu. 

 

Rynek 

Centrum Sobótki „dostosowało” swój układ 

zabudowy do przebiegu dawnej lokalnej drogi z 

Dzierżoniowa do Wrocławia. Szlak biegł z północy 

na południe, a jego wrzecionowate rozdwojenie 

tworzące po środku plac targowy stało się 

rdzeniem średniowiecznego miasta. Od północy 

wrzecionowaty układ centrum domyka biegnąca prostopadle droga Strzelin - Świdnica. 

Miasto nigdy nie miało murów miejskich, ale posiadało bramy przy wylotowych ulicach 

Świdnickiej i Strzelińskiej, a być może także przy ul. Dzierżoniowskiej. W centralnej części 

rynku stoi budynek, który obecnie zajmuje Urząd Miasta i Gminy. Obiekt powstał w 1730 r. 

(przebudowany w 1879 r. oraz na początku XX w.) i pełnił funkcje zajazdu, a następnie hotelu 

z restauracją. 

 

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła 

Początkowo w tym miejscu stał romański kościół, który ufundowany miał zostać przez 

Piotra Włostowica. Był tu duży, trzynawowy budynek, z którego zachowały się tylko część 

zachodniego muru i elementy portalu. Na jego fundamentach zbudowano świątynię w stylu 

gotyckim (ok. 1500 r.), z której pozostały mury i gotyckie okna w prezbiterium, zasłonięte 



obecnie wielkim ołtarzem. Otrzymała wezwanie św. Jakuba z 

Compostela. W czasie wojny trzydziestoletniej kościół spaliły 

wojska saskie. Odbudowano go w 1662 r. z funduszy opactwa 

augustianów z Wrocławia, ale ponownie w 1730 r. spłonął podczas 

wielkiego pożaru miasta. Odbudowano go 9 lat później w stylu 

barokowym. Kościół uległ też znacznemu uszkodzeniu w czasie 

działań wojennych w 1945 roku. Prowadzone wykopaliska 

archeologiczne i brak zezwolenia władz spowodowały, że dopiero 

w 2. poł. lat 50. przystąpiono do odbudowy, którą 

ukończono w 1960 roku. 

W ołtarzu głównym znajduje się obraz z ok. 1770 

roku przedstawiający św. Jakuba. W prezbiterium 

ustawiono figury św. Augustyna i św. Norberta z ok. 

1725 r., ale warta uwagi jest także manierystyczna 

ambona z 1650 roku. Po prawej stronie głównego wejścia znajduje się romański lew z XII w., 

pochodzący prawdopodobnie z opactwa augustynów w Górce.  

 

Plebania 

Naprzeciwko kościoła znajduje się dawna plebania. W XV w. przeniesiono probostwo 

z Górki do Sobótki. Powstały tu zabudowania mieszkalne (dom proboszcza) i gospodarcze - w 

zachodniej części obecnej ul. Św. Jakuba, pomiędzy Rynkiem a Muzeum Ślężańskim. Po 

wielokrotnych przebudowach i sekularyzacji zabytkowe formy zachowały jedynie dwa 

budynki dawnego zespołu: plebania i szpital. 

Obecny budynek plebanii pochodzi z 1735 r. i został 

zbudowany z kamienia i cegły (otynkowany) w stylu 

późnobarokowym. Portal późnobarokowy przeniesiony 

został z elewacji tylnej, w jego kartuszu znajduje się 

chronostych zawierający datę budowy budynku. 

 



Muzeum Ślężańskie 

Renesansowy budynek należący do kompleksu dawnego probostwa augustianów 

wybudowany został w 1569 roku. Powstał na rzucie o kształcie litery „L” z krótszym bokiem 

skierowanym do ulicy. W budynku znajdował się szpital zajmujący się pomocą społeczną oraz 

opieką nad osobami starszymi i schorowanymi. Wiadomo, że w 1730 r. szpital spłonął i został 

odbudowany dopiero w 1748 roku. Z tych czasów zachował się dokument, wedle którego 

przy szpitalu istniała łaźnia. 

Od ulicy znajduje się renesansowa brama 

wjazdowa, na której szczycie umieszczono herb opata 

Eliasza Schwanenberga. W dwóch bocznych medalionach 

znajdują się zaś tarcze cechowe - z lewej strony cieśli, a z 

prawej murarzy. W elewacji od strony podwórza znajduje 

się barokowy portal (tzw. uszakowat), a nad nim 

wmurowano kamienną tablicę z herbem opata i jego inicjałami: FAS. 

Muzeum Ślężańskie powstało w 1962 r., kontynuując - aczkolwiek bez przejmowania 

zbiorów - tradycje Heimatmuseum istniejącego w Sobótce od 1926 roku. Początkowo 

założono, że w muzeum będą eksponowane zabytki związane z kulturą duchową 

starożytności i wczesnego średniowiecza. 

Większość zbiorów Muzeum to zabytki 

archeologiczne pochodzące w zdecydowanej większości z 

własnych badań. Znacząca jest również kolekcja skał, 

minerałów i skamielin. W zbiorach znajduje się unikatowy 

zbiór monet (XVI w. - XVIII w.) oraz stale uzupełniana 

kolekcja map regionu (najstarsza z XVI wieku). 

Z inicjatywy władz miejskich w 1992 r. nadano Muzeum Ślężańskiemu imię Stanisława 

Dunajewskiego, najaktywniejszego z jego założycieli i pierwszego opiekuna. 

Wieżyca 

 Około 100 m od Domu Turysty "Pod Wieżycą" znajduje się dawny kamieniołom 

granitu, który wydobywano od czasów prehistorycznych. W 1926 r. w jego miejscu 



wybudowano teatr na wolnym powietrzu z 1,4 tys. miejsc. Rozebrały go jednak wojska 

hitlerowskie, aby zdobyć materiał na budowę umocnień. Odbudowano go w 1957 r., 

wówczas mieścił 900 osób. 

 Na początku XX w. Towarzystwo Ślężańskie 

postanowiło wybudować na Przełęczy pod Wieżycą 

schronisko. Udało się to w 1927 r., przy czym 

początkowo była to jadalnia z werandą nakrytą 

wysokim dachem. W latach 30. dobudowano część 

hotelową. Obiektowi nadano nazwę Blücherbaude - 

na pamiątkę gen. von Blüchera.  

Sobótka Górka 

Pierwsza wzmianka o wsi Górka pochodzi z dokumentu datowanego na 1209 r., który 

potwierdza istnienie dworu w Górce, będącego siedzibą opactwa augustiańskiego. W 

dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 1223 r. wymienia się wsie należące do 

obrębu Górki, w tym: Sobótkę, Zebrzydów, Strzelce i Chwałków. W latach 1428 – 1453 

opactwo góreckie zostaje zniszczone przez husytów. Odbudowę podjęto w 2. poł. XV wieku.  

W 1810 r. dobra zakonne zostały zsekularyzowane, a nowym właścicielem kompleksu 

zostal Ernest von Lüttwitz, który postanowił przekształcić 

opactwo w siedzibę rodu stylizowaną na zamek. Prace 

kontynuował kolejny właściciel, Eugeniusz von Kulmitz. 

Obecnie, po licznych przebudowach, zachowały się fragmenty 

gotyckie i renesansowe, przesłonięte neorenesansowym 

„kostiumem”. Frontowa elewacja budynku z łamanego granitu 

z dodatkiem cegły, skierowana jest ku południowi. Dawny 

kościół znajduje się we wschodniej części obiektu, w części 

środkowej zaś wyróżnia się wieża powstała w latach 1524 - 

1553. Od początku lat 2000 budynek systematycznie przebudowywany jest pod cele 

hotelowe. 

Nieopodal zamku w 1817 r. powstał browar, założony przez Ernsta von Lüttwitza. 

Piwo było warzone metodą bawarską. Wodę do produkcji pozyskiwano z tzw. Źródła 



Piwnicznego, które znajdowało się ok. 1 km od browaru przy drodze w kierunku Chwałkowa. 

Z czasem browar przekształcił się w duże przedsiębiorstwo, które posiadało oddziały w 

Wałbrzychu, Nowej Rudzie (od 1921 r.) oraz 32 filie. Po wojnie jeszcze w 1945 r. wznowiono 

produkcję. Zatrudnienie w latach 50. sięgało 120 osób, a produkcja 93521 hl trunku. 

Produkowano także na eksport. W latach 90, XX w. browar nie był w stanie sprostać 

konkurencji międzynarodowych koncernów i 1997 r. zamknięto go, sprzedając zapasy 

wrocławskiemu Piastowi. 

 

Co jeszcze warto zobaczyć w gminie... 

Będkowice 

 W pobliżu Będkowic przy szosie prowadzącej do Sobótki, zachowało się grodzisko 

pochodzące jeszcze z VIII wieku. W XII w. zniszczył je pożar, natomiast w latach 70. XX w. w 

jego miejscu utworzono rezerwat archeologiczny o powierzchni blisko 50 ha. Do dziś widać 

ruiny grodu, cmentarzysko kurhanowe, kamienny krąg kultowy, średniowieczny staw i osada. 

Kurhany, w których chowano zmarłych, zachowały się w postaci stożkowatych kopców w 

odległości 400-800 m na południowy-wschód od grodu. Ślężanie wznosili bowiem kamienną 

skrzynię obudowaną u dołu drewnianymi belkami. U podstawy skrzyni składano szczątki 

skremowanego na stosie ciała. Przy kopcu stawiano też gliniane naczynie z jedzeniem i wodą. 

 Pierwsza wzmianka o Będkowicach pochodzi z 1209 roku. Znajduje się w nich 

zniszczony renesansowy dwór z 1546 r., rozbudowywany później w XVII, XVIII i XIX wieku. 

Otacza go fosa wypełniona wodą, nad którą przerzucony jest most.   

Mirosławice 

 Tutejszy pałac nosi cechy późnego neoklasycyzmu. Powstał w latach 1801-1811. Dach 

środkowej części budynku zwieńczony jest krytym belwederem, dzięki czemu można z niego 

podziwiać masyw Ślęży. Warto dodać, że wszelkie rezydencje w okolicy góry są na nią 

orientowane. Jedyne okno w fasadzie występuje nad wejściem ozdobionym doryckimi 

kolumnami. Po obu jego bokach znajdują się wielkie reliefy przedstawiające gryfy. Z kolei od 

strony ogrodu ściany pałacu zdobią sceny powołania Maximusa na dyktatora i taniec 

bachantek.  



Rogów Sobócki 

 W miejscowości znajduje się wykonany w 

1555 r. z piaskowca pręgierz. Ma on 5 m wysokości i 

zachowały się na nim 2 żelazne kółka do 

przykuwania skazanych. 

 27 III 1813 r. w nieistniejącym już kościele 

ewangelickim w Rogowie odbyła się uroczystość pobłogosławienia "Czarnego Hufca", 

wyruszającego na bitwę. Był to jeden z freikorpsów, ochotniczych oddziałów strzeleckich, 

powstających na wezwanie króla Fryderyka Wilhelma III po zerwaniu przez Prusy sojuszu z 

Francją. Oddział taki prowadził najczęściej zasadzki i podjazdy na tyłach przeciwnika. 

Żołnierze dowodzeni przez Lützowa nosili czarne mundury, czerwone wypustki i złote guziki 

(które stały się później barwami rewolucyjnych Niemiec i zostały przeniesione na niemiecką 

flagę). Dzięki temu, że w skład Hufca wchodzili studenci i poeci, zaczęto o nim tworzyć różne 

poematy. 

 Kaplica grobowa  w Rogowie stanowi przykład niezbyt popularnego na Śląsku typu 

architektury sakralnej. Jest otwarta do prezbiterium kościoła i nakryta kopułą z latarnią. 

Stary Zamek 

 Kościół św. Stanisława Biskupa wzniesiono w 

2. poł. XIII w. i jest on najstarszym świadectwem 

kultu św. Stanisława. Na portalu znajduje się 

Madonna z Dzieciątkiem i św. Stanisław. Na rewersie 

tympanonu odkryto w latach 60. XX w. scenę 

męczeństwa bp. Stanisława. Po bokach portalu 

wejścia strzegą dwa romańskie lwy, przeniesione tu 

prawdopodobnie z opactwa augustianów na Ślęży. Kawałek trzeciego lwa wmurowano we 

wschodnią część przedsionka. Wszystkie się uśmiechają. Z ok. 1500 r. pochodzi polichromia 

na stropie, zaś z ok. 1400 r. - kamienna chrzcielnica i malowidła na parapecie chóru. Na 

koniec XV w. datuje się szafę ołtarzową ze sceną zwiastowania, figury św. Stanisława i 

Wacława. Na zewnętrznych ścianach świątyni odnaleźć można ryte w kamieniu krzyże. Na 

parapecie loży darczyńców zachowały się dwa rzędy namalowanych ok. 1600 r. tarcz 



herbowych, tworzących genealogię rodu von Senitz. Dodatkowo na parapecie chóru 

muzycznego znajdowało się ponad 20 tarcz zaprzyjaźnionych i spokrewnionych  z nimi 

rodów, jednak parapet ten został usunięty na początku lat 60. 

Ślęża  

 Dawno temu w miejscu, w którym dzisiaj wznosi się Ślęża, znajdowała się wielka 

dziura, stanowiąca jedyne zejście do piekieł. Wrót strzegły dwie góry. Pan Bóg zesłał hufiec 

aniołów, którzy mieli zrobić z tym porządek. Aniołowie zajęli jedno ze wzgórz (obecnie 

Gozdnica), jednak diabły - dzięki licznym szpiegom - dowiedziały się o całym przedsięwzięciu i 

postanowiły bronić się z sąsiedniej Raduni. Obie armie walczyły, rzucając w siebie 

kamieniami, jednak nikt nie zauważył, że z powodu swego ciężaru kamienie lądowały we 

wrotach do piekła. Najpierw więc zasypały otwór, a później usypały górę. Zdenerwowany 

Lucyfer tupnął nogą, w efekcie czego powstała Przełęcz Tąpadła. Anioły wróciły do nieba, a 

diabły - ze względu na zasypane wrota - krążą do dzisiaj wśród nas. 

 W XVIII w. pojawiła się teoria, że Ślęża to wygasły wulkan. Karl Friedrich Benkowitz, 

literat i publicysta, wpadł na pomysł rozpalenia na szczycie góry wielkiego ogniska, które 

byłoby widoczne nawet we Wrocławiu. Choć udało się zebrać pieniądze na realizację tego 

pomysłu, nigdy nie wszedł on w życie. Augustianie, do których należały ślężańskie lasy nie 

zgodzili się bowiem na inscenizację z obawy przed pożarem. 

 Pierwsze ślady pobytu człowieka na Ślęży pochodzą z epoki kamiennej (4500-1900 r. 

p.n.e.). W epoce brązu (1200-400 p.n.e.) powstał tam ośrodek kultu słońca, a poza tym 

istniał już potężny gród, otoczony kamiennymi murami, których ślady zachowały do dzisiaj. 

Na pierwsze kręgi i rzeźby zaczęto trafiać dopiero w XVIII w. - był to niedźwiedź stojący na 

szczycie góry i postać z rybą. W połowie XIX w. znaleziono drugiego niedźwiedzia 

towarzyszącego bezgłowej dziewczynie. Na rzeźbach wyryto ukośne krzyże, które 

interpretuje się jako symbole słońca lub runy odpowiadające "g" (skrót od "gebu", czyli 

darów składanych lub otrzymywanych od bogów). Niektórzy jednak twierdzą, że mogą to być 

średniowieczne znaki poszukiwaczy skarbów, krzyże wykute w celu wyświęcenia pogańskich 

miejsc kultu, czy zwykłe starodawne znaki graniczne. Więcej zgody panuje co do kamiennych 

kręgów na Ślęży, które miały sprawić, iż to święte miejsce stanie się niedostępne dla obcych. 



Ponadto już po II wojnie światowej naukowcy znaleźli na górze przedmioty kultu służące do 

zabiegów magicznych, np. gliniane krążki symbolizujące słońce. 

 Skąd zatem na pogańskiej górze kościół? Na dwór Bolesława Krzywoustego 

przybywali znamienici rycerze, którzy chcieli szkolić się w sztuce walki wojennej. Jednym z 

nich był Piotr Włoszcz, zwany - ze względu na duńskie pochodzenie - Duninem. Posiadał on 

podobno ogromny skarb, choć nie ma zgody co do tego, w jaki sposób go zdobył. Jedna 

wersja mówi, że Piotr odpoczywał po polowaniu przy strumyku, nad którym ułożył swój 

miecz. Przyśniło mu się, że mysz przeleciała przez powstały w ten sposób mostek do drzewa, 

w którym ukryty był skarb. Sługa potwierdził to zdarzenie, Piotr zajrzał do wydrążonego 

drzewa, znalazł w nim skarb, zabrał go, a sługę przebił mieczem. Druga wersja mówi, że 

ojciec Piotra ukrył skarby zamordowanego króla Danii i wraz z synem wywiózł je do Polski. 

Wersja trzecia z kolei sugeruje, że rodzina Piotra napadała i grabiła okręty, dorabiając się w 

ten sposób sporego majątku. Rycerz miał jednak wyrzuty sumienia, w ramach pokuty papież 

kazał mu wybudować 7 kościołów. Ten zbudował ich w różnych miejscach Polski 77, w tym 

jeden wraz z klasztorem na górze Zobten, czyli Ślęży. Jednak mnisi przenieśli się stamtąd do 

Wrocławia, gdzie już posiadali kościół Matki Boskiej na Piaskach. Jest też czwarta wersja, 

zgodnie z którą Włost otrzymał Ślężę w nagrodę od Bolesława Krzywoustego. Pewnego razu 

bowiem na polowaniu króla zaatakował wielki dzik, a nieszczęścia dopełnił fragment skały, 

który w tym momencie oderwał się i zranił króla. Włost uratował króla, a ten z wdzięczności 

podarował mu górę. W miejscu tego wypadku stanęła kamienna świnia. 

 W 1410 r. ślężański zamek zajmowali rycerze rozbójnicy - Doringowie. W czasie wojen 

husyckich obiekt został zniszczony. Na jego ruinach opat Johann Silvert zbudował kaplicę 

Najświętszej Marii Panny, która stała się miejscem pielgrzymek. Obok stanął też kościół 

poświęcony w 1702 r., który jednak spłonął od uderzenia pioruna ponad 100 lat później. W 

1851 r. powstała kolejna świątynia, która dotrwała do dzisiaj. 

 Do 1914 r. Ślęża była miejscem zabaw studentów, którzy organizowali trwające 3 dni 

Zobtenkommersy. Impreza zaczynała się w pobliżu Uniwersytetu, skąd ruszał pochód - 

prezydium komersu, chorążowie wszystkich korporacji studenckich, ubrani na galowo 

studenci (pieszo i na wozach drabiniastych). W Mirosławicach zatrzymywano się na 

"popijawę" i spano pod gołym niebem, aby rano wyruszyć do Sobótki. Władze tego miasta 

przekazywały studentom klucze do niego, a następnie rozpoczynała się wspólna biesiada. 



Rankiem rozpoczynano wejście na górę, gdzie cały rytuał się powtarzał. Wrocławscy studenci 

przyczynili się do budowy wieży Bismarcka na Wieżycy. Otwarcie 15-metrowego obiektu z 60 

schodami miało miejsce w 1907 roku. 

 

Opracowanie powstało w ramach projektu "Spacerem po Powiecie 

Wrocławskim" współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

 

 

 

 


