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DOLNOŚLĄSKI MARSZ MOCY – 11 MARCA 2023 

MASYW ŚLĘŻY 

Informacje podstawowe:  

1. Podczas Dolnośląskiego Marszu Mocy – Po Siłę i Sprawczość – uczestnicy będą mieli 2 trasy do wyboru w 

zależności od kondycji, wieku czy osobistych preferencji uczestników – szczegółowe trasy i godziny startu 

poniżej.  

2. Obydwie Grupy spotykają się na szczycie Ślęży ok. godziny 11:30 (mimo różnych godzin startu obu grup).  

3. Na szczycie Ślęży czeka Was:  

a. Wręczenie Marszowych Medali dla każdego Uczestnika  

b. Inspirujący pokaz-niespodzianka przygotowany i przeprowadzony przez jednego z Liderów 

Dolnośląskiego  Marszu Mocy 

c. Wspólne ognisko z ciepłą zupą i kiełbaskami  

d. Możliwość zrobienia sobie zdjęć i rozmów z Liderami Marszu 

TRASA I 

1. Start o godzinie 9:30 

2. Miejsce startu – Sobótka - Parking pod Wieżycą (mapka poniżej) - Parking Pod Wieżycą – Mapy Google 

 

3. Przebieg trasy 

a. Szlak czerwony – 4,4 km w górę; ok 2h marszu  

b. Jest to łagodne wejście na szczyt określany jako Droga Ślężan. Prowadząc przez las pozwala zobaczyć 

źródło św. Jakuba, rzeźby kultowe kamienne „postać z Rybą” i „Niedźwiedzia”, grupy skalne z 

twardego ciemnozielonego gabra tzw. Husyckie Skałki i potrójny mur z bramą, na końcu szczyt Ślęży. 

i. Dla tych którzy przyjadą do Sobótki pociągiem PKP z dworca na Parking pod Wieżycą 

prowadzi pierwsza część czerwonego szlaku pozwalająca poznać dodatkowo Sobótkę - 

Sanktuarium Św. Anny, rzeźby „Lew” i „Grzyb”, ogródek geologiczny, mozaika Ślężańskiego 

Niedźwiedzia na bramie stadionu, aleja sław kolarstwa i biegania. 

https://www.google.com/maps/place/Parking+Pod+Wie%C5%BCyc%C4%85/@50.8946468,16.7321861,2893m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x470fca06b6adf207:0xff53523b10eb6b05!8m2!3d50.8916738!4d16.7383541!16s%2Fg%2F11bzrb3zg0
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TRASA II 

1. Start o godzinie 10:00 

2. Miejsce startu –  Parking Przełęcz Tąpadła Ślęża (mapka poniżej) - Parking Przełęcz Tąpadła ślęża – Mapy 

Google 

 

Przebieg trasy 

a. Szlak żółty – 3,1 km w górę; ok. 1h i 20 minut marszu  

b. Jest to najkrótsza droga na Ślężę, która umożliwia wejście z małymi dziećmi. 

c. Brak możliwości wjazdu wózkiem dziecięcym 

https://www.google.com/maps/place/Parking+Prze%C5%82%C4%99cz+T%C4%85pad%C5%82a+%C5%9Bl%C4%99%C5%BCa/@50.8612757,16.6876746,5789m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x470fb56400bceb07:0xf918d65d79813f1c!8m2!3d50.8461022!4d16.6990498!16s%2Fg%2F11bw77v98w
https://www.google.com/maps/place/Parking+Prze%C5%82%C4%99cz+T%C4%85pad%C5%82a+%C5%9Bl%C4%99%C5%BCa/@50.8612757,16.6876746,5789m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x470fb56400bceb07:0xf918d65d79813f1c!8m2!3d50.8461022!4d16.6990498!16s%2Fg%2F11bw77v98w
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Powrót ze Ślęży: 

1. Powrót żółtym szlakiem do Parkingu Przełęczy Tąpadła (miejsce startu) – 3,1 km; ok. 50 minut marszu w dół 

2. Powrót szlakiem czerwonym i  dalej żółtym do Parkingu pod Wieżycą (miejsce startu) – 5,1 km; ok. 1h i 20 

minut marszu w dół 

a. To bardzo popularny i urozmaicony szlak pozwalający poznać przyrodę Masywu Ślęży, prowadzi 

przez wzgórze Bartoszek, wieżę Bismarcka, przełęcz Pod Wieżycą. 
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3. Dla najbardziej spragnionych maszerowania i poznania skalistej strony Masywu Ślęży powrót szlakiem 

niebieskim a później czarnym Traktem Bolka na Parkingu pod Wieżycą (miejsce startu) – ok. 10 km; 2h i 40 

minut marszu.  

a. Jest to najładniejszy szlak na zboczach Ślęży przechodzący przez skalne grupy Olbrzymków i piękny 

skałkowo-leśny zespół przyrodniczy Skalna, 

 

 


