
GRA TERENOWA
W Domu Kultury w Gozdnicy działa prężna sekcja ceramiczna. 

Wejdź do pracowni, zlokalizuj stempelki z logiem pracowni i 
herbem Gozdnicy. Przybij stemple na karcie odpowiedzi.

 
Pomnik poległych w 1945 r. na Odrze i Nysie Łużyckiej wykonany

wg projektu artysty rzeźbiarza prof. Ryszarda Wilka w 1992 r.
składa się z 247 bloczków betonowych i przedstawia krzyż w

towarzystwie bagnetów. Ile jest bagnetów?
 

Zakład ceramiczny Józefa Pilżyca i Jerzego Wojciechowskiego powstał w 1984 r.
Początkowo produkcja obejmowała ceramiczne donice, a od 1991 r. zakład

wyspecjalizował się w produkcji ceramicznych elementów elewacyjnych. 
Zakład produkuje również nietypowe kształtki klinkierowe na potrzeby 
renowacji zabytków. Elementy z gozdnickiego zakładu możemy znaleźć

 np. na odrestaurowanej katedrze w Görlitz. 
W pobliżu bramy wjazdowej odnajdziesz tabliczkę z PIERWSZYM słowem hasła.

 
Od 2018 r. skwer przy Ośrodku Zdrowiu ma swoją nazwę. Jaką? 

Dodatkowo policz wszystkie ławki na skwerze.
 

Dawniej Cegielnia Książęca, następnie „Śląskie Zakłady Cegły 
i Dachówek”, w czasie PRL-u „Lubuskie Przedsiębiorstwo
Ceramiki Budowlanej” w skrócie LPCB zakład Gozdnica IV

„Klinkierownia”. Podaj obecną nazwę zakładu. W pobliżu bramy
wjazdowej odnajdziesz tabliczkę z DRUGIM słowem hasła.

 
Krzyż Milenijny – klinkierowy pomnik w ciekawej formie półkola

wybudowany w latach 1999-2000 wg projektu 
artysty rzeźbiarza prof. Ryszarda Wilka. 

Składa się on z 806 bloczków wyprodukowanych przez
Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej. 

Policz ile bloczków jest w najniższym rzędzie pomnika.
 



W 2012 r. w Gozdnicy odbyło się uroczyste otwarcie boiska
sportowego ORLIK w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Przy orliku powstała siłownia zewnętrzna, której budowa
współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej. Podaj liczbę

wszystkich urządzeń wchodzących w skład siłowni.
 

Gozdnickie Lato Ceramików – cykliczna impreza miejska
podkreślająca ceramiczny charakter miasta. Jej stałym elementem
 jest ceramiczny zakątek, w którym każdy może spróbować swoich

 sił w pracy z gliną. W wyniku pandemii koronawirusa ostania
 edycja wydarzenia odbyła się w 2019 r. 

W miejscu, w którym odbyły się warsztaty ceramiczne umieszczona
została tabliczka z TRZECIM słowem hasła.

 

Główna ulica miasta otrzymała nazwę podkreślającą jej
przemysłową tradycję. Jak nazywa się ta ulica? 

Dodatkowo policz wszystkie latarnie na tej ulicy.
 

Elementy małej architektury również podkreślają ceramiczny
charakter miasta. Jest to np. brama targowiska, na którym

umieszczone zostały dwie tablice z regulaminem. Odpowiedz na
pytanie, czy po targowisku można jeździć rowerem? 

Dodatkowo wskaż paragraf, który o tym mówi.
 

Na skwerze przed Domem Kultury znajduje się mural obrazujący
kamienie milowe w rozwoju ceramiki od ręcznego formowania,

przez wynalezienie koła garncarskiego, aż do produkcji
przemysłowej. Odpowiedz na pytania. Jaką nazwę nosi mural? Ile

ma metrów (możesz pomylić się o 2 metry), ile jest pełnych
cegieł w pierwszym rzędzie pod muralem? 

 



KARTA ODPOWIEDZI

HASŁO:

imię i nazwisko / nazwa drużyny
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