
Trasa: Wulkany 2022 
Autorzy: Bartłomiej Dąbrowski tel. 502388486 
Małgorzata Dąbrowska tel. 697182626 
 
Długość trasy: 45,9 km wg aplikacji Traseo - organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
wskazania innych urządzeń 
 
Kod trasy w Traseo: 265794 – możliwość pobrania śladu 
Start-Meta: Złotoryja 59-500, woj. dolnośląskie, zalew złotoryjski, ul. Sportowa 
 
Charakterystyczne punkty na trasie 

1. ok. 5 km - Czerwony Kamień (325 m n.p.m.) - wzniesienie w północnej części Pogórza 
Kaczawskiego, na prawym brzegu doliny Kaczawy, na północ od Nowego Kościoła. 
Jego trzon tworzą produkty erupcji wulkanicznych – bazalt i stowarzyszone z nim 
utwory piroklastyczne. Widok na Ostrzycę Proboszczowicką (501 m n.p.m.) 

2. ok. 8,3 km - (200 m od trasy) ruiny romańskiej świątyni wymienianej przez źródła już 
od roku 1228 

3. ok. 10,6 km - Dolina Piekiełko, położona w środkowej części Pogórza Kaczawskiego, 
na południe od miejscowości Nowy Kościół, jest najbardziej znanym miejscem 
występowania agatów w regionie 

4. ok. 14,8 km - Organy Wielisławskie u stóp wzniesienia Wielisławka, nad rzeką 
Kaczawą, są jednym z najbardziej znanych stanowisk geologicznych w regionie. W 
wyrobisku dawnego kamieniołomu odsłaniają się riolity, czyli bogate w krzemionkę 
skały wulkaniczne wieku permskiego. Organy Wielisławskie to początek trasy na 
szczyt Wielisławki /372 m n.p.m./, gdzie prowadzi ścieżka przyrodnicza. Na szczycie 
znajdował się średniowieczny gródek, później niewielki zamek, zniszczony w połowie 
XV w. Pozostały po nim resztki fortyfikacji ziemnych 

5. ok. 19,2 km - Zawodna (w niektórych źródłach pojawia się nazwa Zawadna) to 
wzniesienie o wysokości 445 m n.p.m. w środkowej części Pogórza Kaczawskiego, w 
sąsiedztwie od wsi Gozdno. Jest zbudowane z permskich skał wulkanicznych – 
riolitów. W ich zwietrzelinach zalegających na stokach Zawodnej i zboczach 
sąsiednich dolin można znaleźć agaty. Na szczycie znajduje się drewniana wieża 
widokowa o wysokości 20 m, z platformą widokową na wysokości 16 m. Z wieży 
rozpościera się dookólna panorama Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich. Dobrze 
widoczne są między innymi wzniesienia związane z kenozoicznym wulkanizmem 
bazaltowym: Wilkołak, Grodziec, Ostrzyca, Muchowskie Wzgórza i Czartowska Skała; 
znakomicie widać również duży kamieniołom bazaltu „Krzeniów”, którego działalność 
spowodowała niemal całkowite wyeksploatowanie wzgórza Łysanka. W kierunku 
południowym widoczne jest pasmo Gór Kaczawskich z Okolem, Połomem i grzbietem 
Dłużek – Marciniec na wschód od Wojcieszowa 

6. ok. 25,9 km - Dworska Górka (300 m od trasy) 397 m n.p.m. jedno z najlepszych 
miejsc widokowych, z których zobaczyć można Góry Kaczawskie, a czasami 
Karkonosze 

7. ok. 37,5 km - próg terenowy pomiędzy doliną Kaczawy na zachodzie, a Leszczyną na 
wschodzie, zbudowany w górnej części z piaskowców wieku kredowego, przyjmuje na 
wschód od Wilkowa zatokowy przebieg. Dwie wysunięte ostrogi noszą nazwy 
Prusickiej Góry (402 m n.p.m.) na północy i Średniej Góry (427 m n.p.m.) na południu. 



Na szczycie Średniej góry stoi 13-metrowy Żelazny Krzyż postawiony na chwałę bożą 
pomiędzy 1931 a 1936 rokiem. Jego fundatorem był hrabia von Lüttichan – właściciel 
karczmy sądowej w pobliskiej miejscowości Wilków. Obecnie krzyż jest jednym z 
przystanków ścieżki przyrodniczo-historycznej 

8. ok. 43,1 km - kamieniołom Wilcza Góra - Na początku XX wieku na zboczach 
Wilkołaka rozpoczęła się eksploatacja bazanitu. Obecnie wyrobiska otaczają 
wierzchołek z trzech stron. Na wschodnim zboczu funkcjonowała Kopalnia Bazaltu 
Wilcza Góra należąca do firmy Colas. Bazanit wydobyty w tej kopalni posłużył m.in. 
do budowy Trasy W-Z, Trasy Łazienkowskiej, Pałacu Kultury i Nauki oraz 
warszawskiego metra. W wyniku działalności kopalni zniszczona została znaczna część 
góry (ok. 30–40%) wraz ze szczytowym fragmentem, przez co wysokość Wilkołaka 
obniżyła się z 373 do 367 m n.p.m. 

Wilkołak (600 m od trasy) - Wilkołak jest pozostałością wulkanu, który był aktywny w 
[neogenie], w środkowym miocenie, ok. 15,5 mln lat temu, w związku z zachodzącymi 
wówczas alpejskimi ruchami górotwórczymi. Obecnie widoczne wzniesienie nie 
stanowi jednak stożka wulkanicznego, lecz resztkę komina, którym magma 
przedostawała się ku powierzchni, tzw. nek. Stożek wulkanu znajdował się wyżej, 
jednak w późniejszych okresach został zniszczony, odsłaniając głębsze warstwy skał. 
Dzięki wyrobiskom kamieniołomu można obserwować niemal pełny przekrój komina 
wulkanicznego, z różnymi rodzajami skał wulkanicznych i starszych piaskowców oraz 
efekty innych zjawisk wulkanicznych. Najciekawszą formą jest tzw. róża bazaltowa – 
układ słupów rozchodzących się gwiaździście z jednego punktu. 
 
Miejsca w których należy zwrócić szczególną uwagę: 
1. ok. 4,0 km - UWAGA! Brak drogi i chaszcze 
2. ok. 10,6 km - UWAGA! Wejście oznaczone CZERWONĄ TABLICĄ 
3. ok. 10,6÷11,2 km - UWAGA! Trasa prowadzi wąwozem, w którym płynie strumień – 
niebezpieczeństwo poślizgnięcia i przemoczenia butów. Wyjście z wąwozu prosto pod górkę 
w miejscu połączenia dwóch strumieni 
4. ok. 25,9 km - po minięciu Dworskiej Górki droga przez łąkę słabo widoczna należy 
kierować się na ambonę, którą mijając należy mieć po lewej stronie 
 
 
UWAGI: 
1. Trasa została sprawdzona pieszo i rowerem, a następnie została narysowana w 
aplikacji TRASEO / rzeczywisty przebieg trasy może różnić się od „śladu” 
2. Sklepy: ok.5 km; 8,3 km; 39 km 
 
 
 
 



 


