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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 109 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

GRODZIEC 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°45’35’’ 
 Szerokość: 51°10’36’’ 

Gmina Zagrodno 

Opis lokalizacyjny 
Wzniesienie znajduje się w północno-zachodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, w pobliżu miejscowości Grodziec, na NW od niej. 
Odległość od centrum miejscowości do kulminacji wzniesienia 
wynosi 1,5 km. 

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Wysokość kulminacji wzniesienia – 389 m n.p.m., wysokość 
względna – około 100 m; orientacyjne wymiary 700 x 700 m. 
Wychodnie nefelinitów na pd.-wsch. stoku występują na długości 
około 80 m, osiągając wysokość do 4 m. 
 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Wulkanizm 
Litologia – bazalt (nefelinit) 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna 

Rodzaj obiektu Forma rzeźby terenu – wzniesienie ostańcowe i odsłonięcia 
skalne w jego obrębie 

Litologia Bazalt (kenozoik) 

Forma rzeźby terenu Nek (ostańcowe wzgórze twardzielcowe odsłaniające dawny 
komin wulkaniczny) 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Nek – forma naturalna 
Kamieniołom – forma antropogeniczna 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Grodziec (389 m) jest samotnym wzniesieniem twardzielcowym, 
zawdzięczającym swoje istnienie znacznie większej odporności 
budujących go skał wulkanicznych w stosunku do występujących 
w sąsiedztwie skał osadowych niecki północnosudeckiej. W tej 
części niecki są to skały okruchowe wieku permskiego po stronie 
wschodniej i wapienie wieku triasowego po stronie zachodniej. 
Północna część Pogórza Kaczawskiego była dwukrotnie objęta 
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zasięgiem lądolodu skandynawskiego, czego pozostałością są 
nieciągłe pokrywy utworów lodowcowych i wodnolodowcowych, 
dodatkowo wyrównujących teren.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Znaczenie Grodźca jako geostanowiska ujawnia się w trzech 
aspektach: 
a) forma rzeźby terenu – Grodziec jest wzniesieniem 
ostańcowym o charakterze twardzielca, zbudowanym z 
twardych, odpornych na wietrzenie skał wulkanicznych 
(nefelinitów). Różnice w odporności spowodowały 
wyodrębnienie się Grodźca jako wzgórza o wysokości względnej 
ponad 100 m. Można przypuszczać, że jeszcze nieprzekształcone 
antropogenicznie wzniesienie składa się ze stromych stoków i 
spłaszczonej partii szczytowej, tworząc formę przypominającą 
kopułę. Tę cechę rzeźby wykorzystano zakładając obszerne 
założenie obronne w części szczytowej. Ostańcowy, 
twardzielcowy charakter Grodźca jest widoczny z wielu miejsce 
na Pogórzu Kaczawskim, m.in. od strony wsi Czaple, Nowa Wieś 
Grodziska i Zagrodno. 
b) odsłonięcie geologiczne – w niewielkich dawnych łomach na 
południowo-wschodnich stokach odsłaniają się nefelinity, 
spękane w quasi-regularne słupy o średnicy 30–40 cm. Powyżej 
słupy tworzą niskie naturalne wychodnie o wysokości do 1 m. 
Nefelinitowe podłoże odsłania się także u podnóża wież 
wchodzących w skład zewnętrznego pierścienia murów 
zamkowych. 
c) punkt widokowy – na tarasie dawnej wieży zamkowej 
(położonej na trasie zwiedzania zamku) umieszczono tablicę 
objaśniającą panoramę w kierunku południowym, obejmującą 
zachodnią część Pogórza Kaczawskiego z Ostrzycą, Góry 
Kaczawskie, a na horyzoncie Karkonosze i Góry Izerskie.  

Historia badań 
naukowych 

Obiekt wspominany przez Birkenmajera (1967) oraz 
Grocholskiego i Jerzmańskiego (1975) jako jeden z przykładów 
ciosu termicznego w obrębie dawnego stożka wulkanicznego. 
Datowanie nefelinitów przeprowadzili Badura i in. (2005), 
określając ich wiek na 32 mln lat. W ostatnich latach ponownie 
przeprowadzono badania porwaków skał płaszcza ziemi, 
zawartych w nefelinicie (Matusiak-Małek i in. 2017), wcześniej 
badanych w latach 60. XX w. (Chodyniecka, Kapuściński 1969).  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Na wierzchołku znajdują się ruiny zamku – jednego z większych 
powierzchniowo w Sudetach. Rodowód warowni sięga zapewne 
VII w., ale najstarsze zachowane elementy widoczne obecnie 
pochodzą z XII w. Zachowany do dziś układ przestrzenny zamek 
uzyskał na przełomie XV i XVI w. W XVIII w. był już ruiną, 
odbudowaną częściowo dopiero w dobie romantyzmu, a 
ostatecznie na początku XX w. Dzisiaj budynki mieszkalne i 
dawna kaplica zamkowa są udostępnione do zwiedzania, 
można tu przenocować, odbywają się tu turnieje rycerskie i 
różne imprezy masowe. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Badura J., Pécskay Z., Koszowska E., Wolska A., Zuchiewicz W., 
Przybylski B., 2005. New age and petrological constraints on 
Lower Silesian basaltoids, SW Poland. Acta Geodynamica et 
Geomaterialia, vol. 2, 3(139), s. 7–15. 
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Birkenmajer K., 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody 
nieożywionej. Ochrona Przyrody, t. 32, s. 225–276. 
Chodyniecka L., Kapuściński T., 1969. Enklawy skał 
ultrazasadowych w bazalcie z Grodźca, Dolny Śląsk. Kwartalnik 
Geologiczny, t. 13, s. 743–749. 
Grocholski A., Jerzmański J., 1975. Zabytki paleowulkanizmu na 
Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody. Ochrona Przyrody, t. 
40, s. 291–340. 
Matusiak-Małek M., Ćwiek M., Puziewicz J., Nftalos T., 2017. 
Thermal and metasomatic rejuvenation and dunitization in 
lithospheric mantle beneath Central Europe – The Grodziec (SW 
Poland) case study. Lithos, vol. 276, s. 15–29. 

Inne uwagi 
Grodziec jest popularnym miejscem wycieczkowym dla 
mieszkańców okolicy, jednak zdecydowanie z powodu wartości 
historycznych, kulturowych i odbywających się tu imprez 
masowych. 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt można wykorzystać w sposób dwojaki: (a) z dowolnego 
punktu widokowego w sąsiedztwie, omawiając problematykę 
zależności rzeźby terenu od zróżnicowanej odporności skał; (b) 
będąc na zamku, interpretując panoramę z wieży zamkowej i 
przedstawiając budujące wzniesienie skały. Łatwa dostępność, 
sposób zagospodarowania i powiązanie z innymi walorami 
sprzyjają wykorzystaniu obiektu. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Zamek górny dostępny w godzinach otwarcia obiektu, 
zwiedzanie indywidualne. Podzamcze dostępne bez ograniczeń.   

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Do zamku prowadzi z miejscowości Grodziec końcowy odcinek 
pieszego Szlaku Zamków Piastowskich, a także droga jezdna. 
Zamek górny jest zagospodarowany turystycznie (obiekt 
noclegowy, gastronomiczny, trasa zwiedzania), na wieży 
zamkowej tablica informacyjna objaśniająca panoramę okolicy. 
Brak zagospodarowanie ściśle geoturystycznego, w tym 
oznakowanego dojścia do wychodni słupów nefelinitowych 
(prowadziła tam stara ścieżka na szczyt, obecnie zarośnięta i 
częściowo zniszczona, choć pozostały miejscami kamienne 
schody). 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 

 

Dokumentacja graficzna  

109_1 Nieregularne kolumny nefelinitu odsłonięte przy nieznakowanej ścieżce na 
szczyt od strony południowej. 

109_2 Skałki nefelinitowe na południowych stokach Grodźca. 

109_3 Zbudowany głównie z kamienia nefelinitowego zamek Grodziec. 




