
Od kilku lat gry miejskie zyskują coraz większą popular-
ność. Przestrzeń miasta staje się planszą do gry, po której 
poruszają się rywalizujący ze sobą gracze. Niniejsza gra 
jest specyfi cznym rodzajem gry miejskiej – zakłada samo-
dzielną rozgrywkę. W myśl zasady „zwiedzaj, grając – graj, 
zwiedzając”, uczestnicy ruszają w teren, by rozwikłać po-
stawione przed nimi zagadki. Bawić się można indywidu-
alnie lub zespołowo. Zwycięzcy rejestrują się w Internecie 
i wygrywają nagrody.

Pierwsza wzmianka o wsi Góra pojawiła się w 1155 r.
w bulli papieża Hadriana IV. Przeszło sto lat później 
wieś przemianowano na Starą Górę, a w pobliżu książę 
Henryk III Głogowski ulokował miasto na prawie nie-
mieckim. Dynamiczny rozwój Góry poświadczają liczne 
przywileje: prawo targowe, prawo handlu solą oraz włas-
na mennica. W 1304 r. miastem władała rada miejska. 
Piętnaście lat później Góra przeszła pod panowanie Pia-
stów śląskich, a następnie cieszyńskich, których w 1506 r.
zastąpili Czesi. Dwa pożary, jakie nawiedziły miasto
w XV w., całkowicie je zniszczyły, przyczyniając się jed-
nocześnie do budowy gotyckiego ratusza. Jego wieża 
przez pewien czas służyła jako dzwonnica zboru ewange-
lickiego. Zarówno wieżę, jak i zbór rozebrano w 1966 r.,
a na ich miejscu stanął Pomnik Wolności.

Ciąg dalszy na odwrocie karty ->

Niniejsza gra wiedzie po najciekawszych miejscach Góry, 
kryjących ślady żyjących tu niegdyś różnych narodów
i kultur. Wśród wąskich uliczek i niewysokich kamieniczek 
wyczuwa się bogatą przeszłość dolnośląskiego miastecz-
ka. Grać możesz w dowolnym czasie, jednak warto tak za-
planować wycieczkę, aby móc lepiej poznać odwiedzane 
miejsca. Obiekty ujęte w grze położone są w niewielkiej 
odległości, wystarczy niedługi spacer, by rozwiązać za-
gadkę i dołączyć do zacnego grona odkrywców tajemnic 
Dolnego Śląska.

Aby poznać tajemne hasło, znajdź w Górze siedem de-
tali architektonicznych widocznych na fotografi ach
na odwrocie. Szukaj ich w miejscach oznaczonych na ma-
pie i podpisz je odpowiednimi literami. Uwaga! W jednym
z punktów nie znajdziesz żadnego detalu! W ten sposób 
uzyskasz hasło, które możesz wpisać na stronie www.ta-
jemnice.gryturystyczne.pl. Dzięki temu otrzymasz cer-
tyfi kat Odkrywcy Tajemnic Dolnego Śląska.
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Lokaliz acje punktów:
Skrzyżowanie ul. Armii Polskiej i ul. Hirszfelda. Jeden z naj-
wyższych obiektów w Górze – zabytkowa wieża ciśnień. 
Choć pochodzi z początku XX w., do dziś doskonale spełnia 
swoje zadanie.
Ul. Starogórska przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. W tej 
okolicy istniała synagoga z 1914 r. Została spalona w czasie 
Nocy Kryształowej w 1938 r.
Ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Małą. Zabytkowa, 
średniowieczna studnia. Jej powstanie wiąże się z budową 
murów obronnych w Górze.
Pl. Chrobrego. Główny plac miasta, w centralnym punkcie 
Pomnik Wolności, poświęcony bohaterom walk o wolną
i niepodległą Polskę. Niegdyś znajdował się tu ratusz, a na-
stępnie zbór ewangelicki.

Skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i ul. Armii Krajowej.

W przeszłości mieściła się tutaj jedna z bram do miasta –

Brama Polska. Jej ślady zachowały się w kamienicy

nr 1 przy ul. Wrocławskiej (przypora i zachodnia część 

budynku).

Ul. Głogowska przy ul. Piłsudskiego. XV-wieczna Wie-

ża Głogowska, będąca niegdyś elementem fortyfi kacji 

Góry. Tą bramą opuszczano miasto, udając się w kierun-

ku Głogowa.

Ul. Podwale, obok skrzyżowania z ul. Bojowników. Tak 

zwany „pałacyk”, neorenesansowa willa miejska, powsta-

ła pod koniec XIX w. Obecnie siedziba Pracowni Historii 

Ziemi Górowskiej.

Ul. Ściegiennego. Gotycki kościół pw. św. Katarzyny Alek-

sandryjskiej patronki miasta, powstały na przełomie XV 

i XVI w. Główny ołtarz Góra zawdzięcza barokowej prze-

budowie.
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Nieco historii cd.
Przełom XVI i XVII w. upłynął w mieście pod znakiem 

największego rozkwitu. Do zamożności Góry przyczy-

niły się sukiennictwo, młynarstwo wiatrakowe oraz 

położenie tuż przy polskiej granicy, co zapewniało 

kontakty handlowe. Rozwój miasta zatrzymała wojna 

trzydziestoletnia. W jej wyniku z Góry i okolic wywę-

drowały cztery tysiące protestantów.

W 1741 r. miasto przeszło pod panowanie Prus, co po-

średnio przyczyniło się do największej w jego historii 

klęski żywiołowej. W trakcie wojny siedmioletniej woj-

ska rosyjskie podpaliły miasto, które zostało doszczęt-

nie zniszczone. Odbudowa Góry trwała 25 lat.

Na przełomie XVIII i XIX w. rozwój przemysłu tekstylne-

go i protekcjonalizm władz rosyjskich znacznie umniej-

szyły rolę górowskich sukienników. Znaczenia nabrały 

za to młynarstwo i handel żywnością. 14 grudnia 1885 r.

otwarto linię kolejową do Bojanowa, a w 1906 r. Góra 

zyskała dodatkowe połączenie do Odrzycka. Cała jed-

notorowa trasa przetrwała do 1992 r.

Pod koniec XIX w. w Górze otwarto cukrownię, a także 

mleczarnię, młyn parowy z piekarnią i rzeźnię.

Ustanowienie nowej granicy pomiędzy Polską a Niem-

cami po I wojnie światowej osłabiło ekonomiczne fun-

damenty Góry, co w konsekwencji nadało jej charakter 

miasta prowincjonalnego. Po II wojnie światowej Góra 

znalazła się po polskiej stronie i zamieszkali tam głów-

nie Polacy przesiedleni z ziem zagrabionych przez 

Związek Radziecki.
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