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Zabytki Góry – Wieża 

Ciśnień

 
 
Wieża Ciśnień została zbudowana w 1915 roku. 
Budowla jest monumentalna i potężna, jako integralny 
element sieci wodociągowej miasta, który służył do 
2013 roku. Wysokość budowli liczy 38m, średnica 
wieży to 9m, a największe miejsce kopuły liczy ponad 
13m. 
Przy bardzo ładnej pogodzie można zobaczyć nawet 
dym wydobywający się z Huty Miedzi w Głogowie 
oddalonej o ok. 35 km w linii prostej od Góry. 
Do wejścia na wieże prowadzą drewniane 
dwuskrzydłowe drzwi, nad którymi jest zachowana w 
piaskowcu płaskorzeźba przedstawiająca patronkę 
miasta św. Katarzynę Aleksandryjską. 

Dziękuje firmie TEKOM Sp. z o.o.  za pomoc przy 

tworzeniu fotorelacji.  

 
. Tekst/zdjęcia : Krzysztof Rzeszutko 
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POEZJA 

Nadzieja  
   
Melodia cicho gra,  
słabnie płonąca iskra.  
I chodź, to wszystko zakryje piach,  
Pamięć nie zapomni wspólnych chwil,.  
   
W owej jawie ujrzałaś mnie,  
w owym ogrodzie krzaków róż.  
Rybek i stworzeń złocistych,  
co przykład z nas brały…  
   
Po chwili, dane było mi,  
zobaczyć uśmiech Twój.  
Spojrzeć głęboko w oczy,  
dostrzec spokój duszy.  
I chodź w momencie tym,  
innej melodii dźwięk,  
zakłócił Natury czar,  
już wiedziałem,  
Odnalazłem Nadziei blask.  
   
Na chwilę woda ucichła,  
ptaki śpiewać przestały.  
Przez chwilę czułem,  
jakby ktoś zatrzymał czas.  
   
Później już wspominam spotkania,  
Te pocałunki i przytulania..  
Później już, tylko zmysły figle płatają,  
Widząc na jawie Księżniczkę mą,  
Słysząc jej głos dochodzący z oddali.  
I chodź szukam zapachu Twego ciała,  
i ust namiętnych do pocałowania,  
Ze snu tego obudzić się muszę,  
wrócić do szarości świata.  
   
To już nie baśnie Andersena,  
Toż realność pustej rzeczywistości..  
Jednakże jedno z pewnością wiem.  
W pamięci mej, wspomnienia pozostawiłaś,  
Dopisałaś kolejny rozdział mego życia księgi.  

 

CYTATY POLAKÓW 
 

„Życie daje każdemu tyle, 
Ile sam ma odwagę  

Sobie z niego wziąć.” 

 Jacek Pałkiewicz.  
 

 

MOTYWACJA 

 

 
ŹRÓDŁO:   
 https://youtu.be/ijzfVNQjnd8 
 

CIEKAWOSTKA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŹRÓDŁO: 
 http://kwejk.pl/przegladaj/2407709/0/ciekawostki-o-
polsce.html 
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