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Inspiracjà do wytyczenia Êcie˝ki edukacyjnej na Bazaltowà
Gór´ by∏ sporzàdzony w 2005 r. przez mieszkaƒców Paszowic
„Program odnowy wsi”. WÊród zawartych w nim wielu pomys∏ów by∏a równie˝ propozycja zagospodarowania turystycznego
znajdujàcych si´ tu˝ obok wsi: wie˝y widokowej oraz wyrobiska po by∏ej kopalni na Bazaltowej Górze – wygas∏ym wulkanie – oraz wypromowania ich jako lokalnych atrakcji. Podczas
katalogowania walorów miejscowoÊci odkryto te˝ tzw. Grot´
Pustelnika, uznajàc jà za jednà z ciekawostek lokalnych.
WieÊ Paszowice le˝y na granicy dwóch wielkich krain geograficznych: Sudetów Zachodnich i Niziny Âlàskiej, na obrze˝ach
Parku Krajobrazowego „Che∏my”, w pobli˝u jednej z jego najwi´kszych atrakcji – Ma∏ych Organów MyÊliborskich. Mimo tego
korzystnego po∏o˝enia sama miejscowoÊç i jej okolice nie sà
postrzegane jako atrakcyjne turystycznie, a nawet sami mieszkaƒcy nie znajà w pe∏ni jej walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Chcàc zmieniç t´ niekorzystnà sytuacj´ Gminny OÊrodek Kultury w Paszowicach opracowa∏ koncepcj´ Êcie˝ki edukacyjnej na Bazaltowà Gór´. Projekt pod nazwà
„W´drowanie po wulkanie” zyska∏ uznanie Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska, która przyzna∏a dofinansowanie na jego
realizacj´.
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z okresu trzecio-rz´dowego, jako relikt wulkanizmu
zwanego fa∏dowa-niem alpejskim. Wulkanizm ten
zwiàzany jest ze strefà tektonicznego uskoku brze˝nego
sudeckiego, obecnie wyraênie oddzielajàcego Sudety od
Przedgórza Sudeckiego. W ods∏oni´ciach Êciany skalne
tworzà s∏upy bazaltowe o szeÊciobocznym zarysie, u
podnó˝a przykryte gruzami i rumoszem skalnym. W
Êwie˝ym prze∏omie ska∏y widoczne sà gniazda mineralne
o zielonkawym zabarwieniu – to prakryszta∏y oliwinu. Na
powierzchni bloków zauwa˝a si´ zatopione w bazalcie
fragmenty innej ska∏y – zieleƒca. Istniejà przypuszczenia,
˝e Bazaltowa Góra mog∏a byç przedchrzeÊcijaƒskim
miejscem kultu i identyfikowana bywa z górà
wymienionà w 1202 roku
jako Brocz. Po krótkim
wypoczynku u podnó˝a
Bazaltowej ruszamy dalej
w kie-runku K∏onic, aby
odwiedziç Pustelnika, a
raczej zobaczyç grot´, w której dawniej mieszka∏ (6). Z
ogl´dzin wynika, ˝e nie jest to twór naturalny. Mieszkaƒcy
Paszowic twierdzà, ˝e kiedyÊ ˝y∏ tu pustelnik. Czy
naprawd´?

podlegajàcych
w
Polsce
o c h r o n i e
gatunkowej.
Na szczycie Bazaltowej
Góry
wznosi si´ wie˝a
widokowa z 1906
roku (3), wpisana
do rejestru zabytków. Budowla ma
kszta∏t trzech na∏o˝onych
na
siebie
bry∏
zbli˝onych
do
walca, a wykonano jà z ∏amanego kamienia bazaltowego. Do wn´trza prowadzi gotycyzujàcy portal w
obramieniu z ceg∏y klinkierowej, a wieƒczy jà platforma
widokowa podtrzymywana krenela˝em na kroksztynach.
Na 9. stopniu (liczàc od do∏u) na podstopnicy wykuto
dat´ i inicja∏y: 1906 W.L.
Drzewa przes∏aniajà widok z tej niewysokiej, bo 10metrowej budowli, lecz ten niedostatek rekompensuje
nam punkt widokowy nad wyrobiskiem bazaltu (4),
z którego rozciàga si´ widok na Równin´ Jaworskà,
Wzgórza
Strzegomskie,
Âl´˝´, Góry Sowie i
K a m i e n n e .
Dalej Êcie˝ka prowadzi
wzd∏u˝ kraw´dzi wyrobiska,
gdzie podziwiamy komin
wulkaniczny (5). Bazaltowa
Góra jest to bowiem czop
komina
wulkanicznego,
w którym zakrzep∏a lawa
sprzed 14 milionów lat,

Nasze „W´drowanie po Wulkanie” Êcie˝kà przyrodniczo-kulturowà (d∏. 10 km) rozpoczynamy przy Gminnym
OÊrodku Kultury (1) w Paszowicach – malowniczej wsi
na obrze˝ach Parku Krajobrazowego „Che∏my”.
Paszowice sà wsià gminnà, jednà z najd∏u˝szych w
Polsce – majà
ok. 7 km
d∏ugoÊci – i nie
pozbawionà
atrakcji: sà tu
dwa koÊcio∏y
pw. Êw. Trójcy,
z XIV i XVIII
wieku. Na wie˝y m∏odszego z nich jest kolonia nietoperzy gat. nocek du˝y.
Drogà ko∏o stadionu LKS RATAJ w´drujemy zgodnie
z ˝ó∏tymi znakami wÊród pól w kierunku wzniesienia
Bazaltowej Góry
(367 m n.p.m.),
przekraczajàc
uskok brze˝ny,
oddzielajàcy Nizin´
Âlàskà od Sudetów
Zachod-nich.
Wspinaczk´ urozmaici
nam
wspania∏a przyroda, w tym najlepiej wykszta∏cona na
Pogórzu Kaczaw-skim i unikalna w skali europej-skiej
ciep∏olubna dàbrowa brekinio-wa (2).
Ekosystem ten wykszta∏ci∏ si´ w szczytowej partii
góry; drzewostan tworzy dàb bezszypu∏kowy (Quercus
petrae) z domieszkà jarzàbu brekinii (Sorbus torminalis). Brekinia, oprócz limby, cisa, brzozy ojcowskiej i
jarz´bu szwedzkiego, jest jednym z pi´ciu gatunków
falc

Swojà w´drówk´ koƒczymy podziwiajàc panoram´
Jawora przy nowo powstajàcym osiedlu domków w K∏onicach. Schodzimy w dó∏ drogà pomi´dzy zabudowaniami
Paszowic na miejsce startu – parking przy GOKu. Po
drodze mijamy naj∏adniejszy ogródek w powiecie jaworskim (nr posesji 180). Bardziej wytrwali mogà wspiàç si´
na szczyt Radogostu i tam z wie˝y widokowej obejrzeç
panoram´ Karkonoszy.
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Gminny OÊrodek Kultury w Paszowicach
59-411 Paszowice 142
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