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Zabytki Góry – Wieża 

Głogowska 

 
Wieża Głogowska, 
dawniej zwana 
Dohlenturm, bądź Wieża 
Kawek mieści się 
niedaleko rynku w mieście 
Góra (Woj. Dolnośląska). 
Wybudowana została w 
XV wieki na planie 
kwadratu. Jej celem 
umocnienie miasta przy 
Bramie Głogowskiej 
(Glogauer Tor). Budowla 
składa się z 6 Kondygnacji. 

Spoglądając od podstawy do wysokości 1,5 metra, 
można zauważyć mur z głazów narzutowych. 
Wewnątrz wieży na 2 i 3 kondygnacji mieści się 
ułożony z glazurowych główek ornament. Gdy 
spojrzymy na ostatnią kondygnację, ujrzymy 
zamontowany w 1765 roku zegar, gdzie do połowy 
XVIII wieku strażnik miejski wybijał za pomocą uderzeń 
młotem godziny. Również możemy zauważyć, iż w 
murze znajdują się liczne strzelnice, co jednocześnie 
może oznaczać, iż wieża stanowiła jak wyżej, było 
napisane obronny charakter. 
Na kondygnacje wieży prowadzą wąskie drewniane 
schody, Wejście na najwyższe piętro zostało zasłonięte 
drewnianą kratownicą. Znajduje się tam serce zegara, 
czyli cały mechanizm.  

Tekst/zdjęcia : Krzysztof Rzeszutko 
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POEZJA 

Zwariowany Sen  

   

Kwitną pszczoły, kwiaty latają. 
Pijak idzie polem pod parasolką. 
Damy śpią na skraju trawnika. 
Rybak pływa w morzu, 
a rybki naprawiają sieć. 
Taki jest to zwariowany dzień.  

Policja wozi góry śmieci,  

śmieciarka goni złodziei. 
Politycy jedzą trawę, 
a w sejmie krowa kłuci się z owcą. 
Kogut ryczy, lew pieje, 
kret kwiczy, a świnia ryje kopce. 
 
Zwariowany dzień, zakręcony czas 
wszystko dzieje się na opak. 
Flet gra jak fortepian, 
fortepian zaś jak saksofon, 
saksofon dla odmiany dźwiękiem fleta gra. 
Taki jest dzisiejszy świat. 
 
Dzień świeci w noc, 
noc w jaśniutki poranek, 
a pranek w dzień słoneczny. 
Z chmur leci pepsi, 
a w butelkach od coli jest deszczówka. 
Szkoda tylko, że był to zwariowany sen.  

 

CYTATY POLAKÓW 

 
„Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim póki 
nie wyodrębnimy się z Europy – gdyż europejskość nie 

polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej 
częścią składową – specyficzną i niedającą się niczym 

zastąpić.” 
Witold Gombrowicz 

 

MOTYWACJA 
 

 
 ŹRÓDŁO:  
http://www.slideshare.net/annamariadebniak/motywacja-
w-sporcie-i-biznesie-amd 
 

CIEKAWOSTKA 
 

 
ŹRÓDŁO: 
 http://magiczne-odkrywanie-
swiata.blogspot.com/2013/04/ciekawostki-geografia-
polski.html 
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