Ob dobri hrani, v družbi odprtih in veselih ljudi
Volčji Grad je vedno bolj priljubljena izletniška točka, ki ponuja številne možnosti za
prijetno druženje in športne aktivnosti v vseh letnih časih. V bližini vasi so urejene
kolesarske in sprehajalne poti, za obiskovalce so
organizirani vodeni ogledi vasi in okolice. Volčji Grad vas
bo očaral tudi s pestro kulinarično ponudbo. Poleg
domačega terana in pršuta lahko na Volčjem Gradu poskusite
tudi domačo kraško frtaljo (jed iz ocvrtih stepenih jajc s
sveže nabranimi šparglji ali drugimi zelišči in pogosto še z
rezinami domače pancete), »volčjegrajsko« pogačo (v
krušni peči pečen maslen
kruh z dodatkom suhe
slanine, sira in zelišč),
štruklje in tradicionalno volčjegrajsko jed repo tropinko (repo,
kisano v teranovih tropinah, s klobasami kožaricami in kraško
panceto). Pri prijaznih Volčjegrajcih
lahko poskusite tudi doma pridelano
žganje s kraškimi zelišči, ekološko
pridelane suhe mesnine in domači sir. Pri lokalnih čebelarjih pa
lahko poskusite in kupite tudi odličen kraški med.
Dobrodošli v paradižu
Volčji Grad je hitro dostopen, zato ga lahko obiščete samo za
kratek čas, lahko pa si ga boste, kot že mnogi drugi
navdušeni obiskovalci, želeli obiskati večkrat. Ta košček kraškega paradiža vas bo
vedno znova očaral, saj boste v njegovi skrivnostni in ognjeviti naravi našli
spokojnost in perečo strast, kamnito sivino in mavrično bohotenje barv, pa tudi
neminljivo lepoto narave, ki človeku vliva (za)upanje, srečo in optimizem ter v
njem prebuja ljubezen do življenja.
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Na Krasu je krasno nikdar ni prezgodaj,
nikdar ni prekasno:
vse je zmeraj o pravem času,
na Krasu.
Na Krasu je krasno nikdar ni pretiho,
nikdar ni preglasno:
vsi so zmeraj na dobrem glasu,
na Krasu.
Miroslav Košuta,
Na Krasu je krasno

Pod kraškim soncem
Volčji Grad je prijazna kraška vasica, ki leži v osrčju Komenskega Krasa. Postaja vse bolj
priljubljena turistična točka in pomembna postojanka za obiskovalce vznemirljive in skrivnostne
kraške pokrajine. Bohotna narava, bogata zgodovina, pester program kulturnih in umetniških
dogodkov, izvrstna kulinarična ponudba in odprtost ter gostoljubnost vaščanov so le nekateri od
razlogov, da ljudje ta očarljivi prostor pod kraškim soncem vsak dan znova odkrivajo in
se
vanj z veseljem vračajo.
Debela griža – najbolj fotogenično gradišče
Volčji Grad se lahko pohvali z zelo zanimivim arheološkim
najdiščem na Krasu: z železnodobnim gradiščem Debelo
grižo, ki se razteza na površini 4,2 hektara. Po besedah
arheologa Andreja Preložnika je Debela griža najbolj
fotogenično gradišče in: »eno najlepših in najzanimivejših
gradišč – ne le na Krasu, temveč v širšem prostoru med
Jadranskim morjem in Panonsko nižino« (Guštin, 2012, Volčji
Grad). Debela griža je od leta 1992 razglašena za območje
arheološke dediščine, hkrati pa je ena od osupljivih čudes, ki jih lahko srečate na štirikilometrski
tematski učni poti, imenovani Pot kamna.
Pot kamna in kamnoseška umetnost
Pot kamna je barvito potovanje v različna pretekla obdobja in
pravi živi muzej kamnoseške obrti. Na Poti kamna ob vodenem
spremstvu domačinov lahko občudujete bogato zbirko kamnitih
umetnin, ki so plod kraške pokrajine in preteklega ter
sodobnega življenja v njej. Svoj pečat so v
vasi in okolici pustili številni priznani
kamnoseki. Njihovo delo je tisto, kar naredi sprehod po Poti kamna tako
posebno in zanimivo izkušnjo. Številne vhode volčjegrajskih domačij krasijo
kamnite kolóne (kamniti obokani vhodi) z značilnimi varovalnimi znamenji v obliki
vetrnice (taka znamenja imenujemo morca) in z drugimi klesanimi podobami,
posebnost vasi pa so tudi pilji (kamnita stebrasta znamenja) in kamniti vodnjaki (štirne). Na sprehodu
po okolici lahko občudujete tudi obzidane vrtače, kaverne, kale, kamnito pastirsko hiško in ostanke
italijanskega sondažnega kamnoloma. Po mnenju mnogih se v vasi nahaja najlepši portal na Krasu.
To je portal hiše pri Mržkovih, ki je nastal
leta 1860.

Skrivnostna energija Volčjega Gradu
Vaška cerkev s samostojno stoječim zvonikom, ki je posvečena sv.
Janezu Krstniku, je še ena od volčjegrajskih arhitekturnih
znamenitosti, ki se lahko ponaša z umetniškimi detajli kamnoseške
obrti. Vaška legenda pravi, da se je na Volčjem Gradu zdravila
oglejska grofica, ki je v zahvalo za ozdravitev zgradila oziroma
obnovila takratno staro cerkev. Po tej legendi ime vasi
Volčji Grad izhaja iz grofičinega priimka Volcija. Zanimivo
je, da je isti priimek Volcija vklesan v rimskem
nagrobniku (1. stol. n. št.), ki je vzidan v severno steno
cerkve. To dejstvo poraja številna vprašanja in še
bolj buri človeško domišljijo pri raziskovanju izvora
imena vasi. Poleg vaške cerkve v zaselku ob
vasi, imenovanem Brith stoji tudi domačija
priznanega slovenskega pisatelja, dramatika
in esejista Marjana Rožanca (1930 - 1990), ki
je v njej živel in ustvarjal zadnje obdobje
svojega življenja. Od leta 1993 se v Sloveniji
vsako leto podeljuje Rožančeva nagrada, ki je
literarna nagrada za najboljšo esejistično
zbirko. V spomin na pisateljevo literarno
udejstvovanje na Volčjem Gradu je v obzidje
njegove nekdanje hiše vzidana spominska plošča.
V objemu narave
Obiskovalca Volčjega Gradu sprejme pestra narava, ki s svojim
zelenjem in cvetjem blaži trdoto kraškega kamna in daje zavetje
številnim ogroženim živalim (čukom, netopirjem, različnim
plazilcem, dvoživkam, največjim nočnim metuljem). Celo kamnita
podlaga skriva okoli 100 milijonov let stare okamnele živali. Večji
del vasi stoji na nekdanjem morskem dnu, na znamenitih
Komenskih skrilavcih, v katerih so arheologi odkrili številne fosilne
ribe in plazilce. Volčji Grad z okolico je upravičeno vključen v
varovano območje Natura
2000, saj tu kljub neugodnim
življenjskim pogojem domujejo
številne redke, zaščitene in za
oko izjemno lepe rastline in
gobe. Vsako pomlad se odvije
pisana revija cvetov, kjer ni mogoče spregledati divje
potonike z največjimi cvetovi v slovenski flori, številnih vrst
slovenskih orhidej, perunik in divjih narcis.

Pomlad na Krasu je tudi v znamenju
špargljev, bezgovih in akacijevih
cvetov ter številnih dišečih divjih
zelišč. Pozno poleti po volčjegrajskih
gmajnah zacveti kraški šetraj (žepek),
ki so ga stari Rimljani menda cenili kot
afrodiziak. Tudi jeseni in pozimi
volčjegrajska narava ponuja prijazen
objem bršljana, lobodike, črnega
bora in številnih grmov in dreves z
okusnimi plodovi.
Ljubezen in spoštovanje do vaške zgodovine in tradicije
Vaščane Volčjega Gradu povezujeta prijateljstvo in
prizadevanje za ohranitev bogate zgodovinske, etnološke in
kulturne dediščine. Povezani v Društvo Debela griža
predano skrbijo za naravne danosti vasi in okolice, hkrati pa
z lastnim trudom in voljo dosegajo, da je zanimanje za to
očarljivo kraško vasico vsako leto večje. Nekoč
neizprosna in veliko manj rodovitna kraška
pokrajina je tesno povezovala prebivalce vasi.
Vsakodnevno skupno delo doma in na polju je
za vaščane pomenilo tudi čas za druženje,
izmenjavo mnenj in nudenje medsebojne
pomoči. Tudi danes se Volčjegrajci v prostem
času in v času dela radi družijo in zabavajo.
Čas trgatve (b'ndime), pobiranje kmetijskih
pridelkov,
pustovanje,
martinovanje,
praznovanje godu vaškega zavetnika Janeza
Krstnika,
organizacija
in
obisk
volčjegrajskega KulinArtfesta, mednarodnega
sejma kuharskih knjig, ter organizacija in obisk
glasbenega festivala Volčji SOUND so samo
nekateri od dogodkov, ki so povod za prijetna
druženja vaščanov in obiskovalcev vasi.

