
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego nad wykopaliskami 
na górze Sobótce.

Zawiązana osobna sekcja przy Wrocławskim Towarzystwie Na
ukowym, podjęła na wezwanie Ministerstwa Kultury i Sztuki 
wstępne badania nad przeszłością tak ważnego dla dziejów całego 
śląska, a i państwa polskiego rejonu góry Sobótki i okolicy. 
Niemcy ze zrozumiałych względów interesowali się bardzo żywo 
tym problemem i prowadzili tu od r. 1900 częste poszukiwania. 
Wynikiem ich było odkrycie kilkunastu rzeźb i ich fragmentów, 
drobnych śladów budowli romańskich na szczycie góry, wreszcie 
pewnej ilości stanowisk przedhistorycznych i wczesnohistorycz- 
nych; nie dali jednak Niemcy do dziś, mimo bogatej literatury 
przedmiotu ogólnej syntezy i zestawienia rezultatów swych badań. 
Wypadki wojenne jeśli oszczędziły samą górę Sobótkę i za
bytki na miejscu, to obeszły się po macoszemu z muzealiami, prze
chowywanymi w zbiorach wrocławskich. Z kilkunastu odkrytych 
rzeźb, fragmentów architektury i zabytków przedhistorycznych, 
ocalała do dziś jedna tylko głowa „św. Piotra". Reszta zaginęła. 
Zaginęły również wszystkie prawie rękopiśmienne wyniki badań 
prehistoryków niemieckich w terenie, tak że przyszły badacz pol
ski będzie musiał od początku podejmować pracę już raz wyko
naną. Zagadnieniem interesującym historyków i prehistoryków na 
terenie Sobótki jest przede wszystkim stwierdzenie istnienia tu da
wnego kultu pogańskiego plemienia Ślężan, o czym wspomina przy 
opisie góry kronikarz XI w. Dytmar; dalej rozstrzygnięcie zagadki, 
gdzie znajdował się najdawniejszy klasztor fundowany przez Piotra 
Włosta: na szczycie góry, czy w podgórskiej wiosce Górce; wre
szcie gdzie wznosił się dawny gród książęcy, na szczycie góry, czy 
gdzieś u jej podnóża. Dotychczasowe zdania na ten temat obfitej 
nader literatury naukowej niemieckiej są podzielone. Będzie więc 
wdzięcznym zadaniem polskich badaczy zagadkę tę ostatecznie roz
strzygnąć.

Tegoroczne prace, rozpoczęte w połowie lipca, ograniczyć się 
ir '.siały, rzecz naturalna, do zorientowania się w całości zagadnie
nia i przygotowania warunków wstępnych dla przyszłych badań 
podjętych celowo i na szerszą skalę. Przeprowadzono tedy inwen
taryzację znanych dotychczas z literatury zabytków rzeźb i archi
tektonicznych, rozsianych po masywie górskim i w okolicznych 
wsiach (przy czym odkryto dwa nieznane Niemcom krzyże grani
towe romańskie), przeprowadzono pomiary terenowe szczytu 
i drogi z Sobótki na przestrzeni 3 km w podziałce 1 : 500. Sfoto
grafowano najważniejsze zabytki ponownie wobec zaginięcia zdjęć 
niemieckich i oryginałów. Podjęto wreszcie próbne badania wyko
paliskowe przy kościele św. Jakóba we wsi Sobótka. W wyniku



tych próbnych badań (prowadzonych od 15. IX. do 15. X.) odkryto 
w zniszczonym dziś barokowym kościele, fundamenty dużego trzy
nawowego kościoła romańskiego, przypominającego założeniem ko
ściół św. Jerzego w Pradze. Dalej odkryto fragmenty kilku romań
skich portali, skromnych ale bardzo pięknych, świadczących, iż 
przynależeć "musiały do jakiejś okazałej budowli kościelnej. Wre
szcie odnaleziono jedną tablicę nagrobną gotycką i ślady kilka
krotnych pożarów, które niszczyły kościół coraz od nowa odbudo
wywany.

Przyszłe badania wykażą, do jakich czasów odnieść należy po
czątek nieznanej dotychczas nauce budowli kościelnej na Śląsku, 
budowli jak na drobną podgórską miejscowość niewątpliwie nie
zwykłej, dla której bodaj brak chronologicznych analogij współ
cześnie na Śląsku. Przyszłe badania niewątpliwie zagadkę tę wy
świetlą.

Badania tegoroczne prowadzili z ramienia Towarzystwa Nau
kowego prof. Wł. Podlacha i K. Maleczyński, nadto inż. Z. Dziem- 
bor (zdjęcia terenowe), oraz inż. J. Hawrot i ob. T. Burka (prace 
wykopaliskowe i rekonstrukcje kościoła). Dr A. Nasz jako facho
wiec prehistoryk prowadził równolegle badania prehistoryczne nad 
odkrytymi przekopami w kościele.

Karol Maleczyński

VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu 
19— 22 września 1948 r.

Straty, poniesione w okresie okupacji przez naukę polską, 
a w szczególności przez naukę historyczną, były tak olbrzymie, że 
w r. 1945 na pewno nie przypuszczano, iż tak szybko nastąpi jej 
regeneracja. A jednak już w roku 1948, a więc w trzy lata po woj
nie, zdołano zorganizować VII Powszechny Zjazd Historyków Pol
skich, dając w ten sposób dowód nie tylko wielkiej żywotności kra
jowych ognisk historycznych, lecz także kontynuując tradycję zjaz
dów sprzed obu wojen. Pierwszy Powszechny Zjazd Historyków 
Polskich odbył się w r. 1884 — szósty w r. 1935 w Wilnie.

Każdy z poprzednich zjazdów zajmował się problematyką, któ
rej osią była aktualizacja pewnych wydarzeń na większą miarę 
z dziejów Polski. Zjazd obecny czekało zadanie najtrudniejsze -— 
chodziło przecież o to, ażeby udowodnić ilościową żywotność pol
skiej nauki historycznej w okresie powojennym i zadokumentować 
swoje stanowisko wobec tych wszystkich historycznych przemian, 
które odbywają się teraz w państwie i społeczeństwie polskim. Te 
wielkie zadania odzwierciedliły się zarówno w tematyce Zjazdu, 
jak też i w postawie opinii publicznej, która z wielkim zaintereso
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