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W Krainie Miedzi In the Land of Copper

Okolice nazwane w albumie krainą Miedzi, znaj-
dują się w północno-zachodniej części woje-
wództwa dolnośląskiego. ich obszar zakreślają 

granice ośmiu gmin (sześć z powiatu polkowickiego, dwie 
z powiatu głogowskiego), zrzeszonych w Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego. Założony w 1994 r. Związek stał się 
silną i kreatywną grupą: m.in. z jego inicjatywy powołano 
w 1998 r. Polkowicką Miejską strefę Usług Publicznych, 
będącą następnie podstawą do utworzenia powiatu polko-
wickiego. Zrzeszone w Związku gminy łączą liczne wspólne 
cele i płaszczyzny współpracy; do nich należy również pro-
mocja obszaru.

Główną miejscowością krainy Miedzi są Polkowice,  
liczące 23 tysiące mieszkańców. siedziba władz powiatu 
stanowi prężnie rozwijający się i znaczący w zachodniej 
części Dolnego Śląska ośrodek gospodarczy, a także kul-
turalny i sportowy. Polkowice legitymują się prestiżowym, 
kilkakrotnie przyznanym im, tytułem „supermiasteczka”. 
wizytówką miasta jest także nowoczesny obiekt rekreacyj-
no-rehabilitacyjny „aquapark”.

wyróżniającym pojęciem dla przedstawionego w albu-
mie obszaru jest Zagłębie Miedziowe, tożsame z Legnicko- 
-Głogowskim Okręgiem Miedziowym. Pojęcia te funkcjonu-
ją już od prawie półwiecza, kiedy to w oparciu o odkryte 
w 1957 r. bogate złoża rud miedziowych powstał i rozwinął 
się nowy w zachodniej Polsce okręg przemysłowy. Miasta 
zagłębia: Lubin, Polkowice i Głogów przeżyły okres szybkiej 
urbanizacji. w ich sąsiedztwie pojawiły się szyby kopalń 
i inne akcenty industrialne. 

skojarzenie z przemysłem miedziowym oddaje jednak 
w niepełny sposób obraz terenu gmin zrzeszonych w Związ-
ku Gmin Zagłębia Miedziowego. są to w przewadze wiejskie 
okolice, o uroku właściwym dla dolnośląskiej ziemi: regu-
larnie rozplanowane osady, z wieżami kościołów, wtopione 
w krajobraz, nadający im godną oprawę. tym bowiem co 
uderzające, jest rzadka w skali dość niewielkiego obszaru 

T he region called in this album the Land of Copper 
is located in the north-west part of the Lower sile-
sian Province. its borders are delineated by eight 

communes (six of which belong to the Pokowice County and 
two to the Głogowski County), all united in the association 
of Communes of the Copper Mining region. established in 
1994, the association became a strong and creative group 
– upon its initiative in 1998the Polkowice Zone of Public 
services was appointed, which formed the fundamentals for 
establishing the Polkowice County. the communes united in 
the association share common goals and cooperation plat-
forms, among them being also promotion of the region. 

the principal town of the Land of Copper is Polkowice 
with a population of 23 thousand. the seat of the county 
authorities is a flourishing and significant commercial, cul-
tural and sport centre of the western part of the Lower si-
lesia. Polkowice can boast of a “super town” title, awarded 
several times. “aquapark”, a modern recreational and reha-
bilitation facility is the town’s yet another pride.

the main emphasis in the presented album has been 
laid on the Copper Mining region, the term equivalent of 
the Legnica-Głogów Copper District. Both names have been 
in use for almost half a century as a new industrial district 
in western Poland was established and developed due to 
rich deposits of copper discovered in 1957. the towns of the 
said region underwent a process of swift industrialization. 
in their surrounding there emerged mineshafts and other 
industrial facilities.

however, this link with copper industry does not pro-
vide a full image of the area covered by the communes unit-
ed in the association of Communes of the Copper Mining 
region. these are mainly rural surroundings, with a charm 
idiosyncratic of the Lower silesian land – a regular layout of 
settlements dominated by church towers, blended in with 
the landscape, adds a perfect setting. what strikes most is 
a rare abundance of landscape forms on a relatively small 
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(907 km2) rozmaitość form krajobrazowych. wyraża się ona 
w ukształtowaniu powierzchni, hydrografii i mozaice środo-
wisk przyrodniczych.

w albumie, który wydawca przedkłada Czytelniko-
wi, znajdzie on pejzaże i przyrodę krainy Miedzi, dawne 
i współczesne dzieła człowieka, refleksy codziennego ży-
cia i momenty odświętne, zobaczone okiem wytrawnego 
fotografika. album ze swej istoty przemawia obrazami, 
pięknem miejsc i chwil, które chwyta autor. słowo jest tylko  
dyskretnie towarzyszącym dopełnieniem. tym niemniej 
tytułem wprowadzenia, Czytelnikowi należy się garść in-
formacji o środowisku naturalnym, historii i dziedzictwie 
kulturowym krainy Miedzi.

architektem tutejszego krajobrazu był lodowiec. Zlodo-
wacenia objęły nasze okolice we władanie kilkakrotnie na 
przestrzeni kilkuset tysięcy lat. Po ustąpieniu ostatniego 
lądolodu – około 12 tysięcy lat temu – powierzchnię ziemi 
kształtowały zmiany klimatu, działalność wód płynących, 
roślinność, a wreszcie sam człowiek. rzeźba terenu wyka-
zuje układ pasmowy: rozległe równoleżnikowe obniżenia 
przedzielone są ciągami morenowych wzniesień.

Na północy kraina Miedzi sięga nurtu Odry, jednej z wiel-
kich rzek europejskich. Dolina Odry (Pradolina Głogowska) 
jest wielką depresją końcową, powstałą z czoła lądolodu. 
w jej dnie płynące wody wyryły terasy, pokryte następnie 
żyznymi madami. Brzegi Odry zachowują swój naturalny 
obraz, na który składają się zakola, starorzecza, piaszczyste 
łachy i roślinność łęgowa. Położone wyżej terasy zajęte są 
przez łąki, pola i ludzkie osady. Dolina swobodnie płynącej 
rzeki, jako cenna przyrodniczo i rzadka już obecnie forma 
krajobrazu, stanowi obszar przyrody chronionej. Przewidu-
je się utworzenie Odrzańskiego Parku krajobrazowego. 

ku południu Pradolina Głogowska rozszerza się pół-
koliście, tworząc równinę Grębocicką. Uprawną i niemal 
bezleśną nizinę od wschodu i południa otaczają wzgórza 
Dalkowskie – łańcuch morenowych pagórków, ciągnący się  

area (907 km2). this landscape variety is expressed through 
landform features, hydrography and a mosaic of natural en-
vironments. 

the album offered to the reader by the Publisher 
presents the landscape as well as the nature of the Land of 
Copper, old and contemporary wonders of man, reflections 
on everyday life and festive moments as seen by an expert 
photographer. in its essence, the album appeals through 
images, beauty of places and moments captured by the 
author. the word is only a discreet, accompanying com-
plement. all the same, by way of introduction, the reader 
should be provided with some basic information about the 
natural environment, history and cultural heritage of the 
Land of Copper.

the glacier was the architect of this landscape. Over the 
period of a few hundred thousand years glaciations held 
dominion of our areas several times. when the last conti-
nental glacier receded – approximately 12 thousand years 
ago – the earth surface was shaped by changing climates, 
activities of flowing waters, flora and finally the man him-
self. the lie of the land shows a belt-shaped arrangement: 
extensive latitudinal depressions are separated by chains of 
moraine elevations. 

From the north the Land of Copper stretches as far as 
the currents of the Oder, one of the largest european riv-
ers. the Oder valley (Głogowska Pravalley) is an enormous 
terminal depression, formed by the front of the continental 
glacier. the flowing waters carved terraces in the river bed, 
which were then covered by fertile fen soils. the banks of 
the Oder preserved their natural shape, comprising mean-
ders, old river beds, sandbanks and riparian flora. terraces, 
situated at a higher altitude are covered by meadows, fields 
and human settlements. the valley of freely flowing river, 
which is of great natural interest and whose landscape form 
is now rare, is the area under the nature conservation. es-
tablishment of the Oder Landscape Park is anticipated.
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od Chobieni po Nowogród Bobrzański. Choć niewysokie – do 
230 m n.p.m. – są one dobrze wyeksponowane w otoczeniu 
rzecznych dolin Odry i szprotawy. tworzą je podłużne wały 
rozdzielone szerokimi dolinami, kopulaste pagórki, wilgot-
ne niecki, a gdzieniegdzie strome wąwozy. Urodzajne gleby 
– pozostałości dawnych pokryw lessowych – sprawiają, że 
znaczna część terenu wzgórz Dalkowskich jest od czasów 
pradziejowych bezleśna i zajęta przez pola uprawne. roz-
winęła się tu gęsta sieć osad. Najciekawsze przyrodniczo 
i silnie urzeźbione zakątki wzgórz porastają lasy grądowe 
i wiekowe buczyny, z urozmaiconą florą runa. Objęte są one 
ochroną rezerwatową. Na Grzbiecie Dalkowskim utworzo-
no obszar krajobrazu chronionego. 

Południowo-zachodnie skłony wzgórz Dalkowskich 
schodzą łagodnie ku dolinie rzeki szprotawy. równina 
szprotawska to płaska kraina łąk, torfowisk i bagien, pocięta 
siecią rzeczułek. w sąsiedztwie Przemkowa wodną enklawę 
tworzy rozległy kompleks stawów, zasiedlony i odwiedzany 
licznie przez ptactwo wodno-błotne i migrujące – rezerwat 
„stawy Przemkowskie”.

Na wschodzie równina szprotawska przechodzi w mo-
notonną równinę Lubińską, a od południa wyraźny próg 
odgranicza ją od wziesień Chocianowskich. Jest to zarazem 
wschodnia część Borów Dolnośląskich – jednego z najwięk-
szych kompleksów leśnych w naszej części europy. Obejmu-
ją one pokaźne części gmin Przemków i Chocianów. kraina 
lasów odznacza się swoistymi walorami i osobliwościami 
przyrodniczymi. w otoczeniu sosnowych borów znajdzie-
my górskie buczyny, torfowiska, wydmy i ogromne wrzoso-
wisko. Dąb „Chrobry“ jest jednym z najstarszych (około 750 
lat) i najpotężniejszych (10 m obwodu!) drzew liściastych 
w Polsce. Dla ochrony różnorodnych form krajobrazu i cen-
nych siedlisk przyrodniczych na równinie szprotawskiej 
i w Borach Dolnośląskich, utworzono Przemkowski Park 
krajobrazowy, kilka rezerwatów przyrody i trzy obszary „Na-
tura 2000“. Zbliżone walory posiada sąsiednia leśna okolica 

Further south the Głogowska Pravalley widens in a 
semicircle and forms the Grębocicka Plains. these arable 
and almost wood-less Plains are surrounded from the east 
and south by the Dalkowskie hills – a range of moraine hills, 
stretching between Chobienia and Nowogród Bobrzański. 
although low – only up to 230 m asL – the hills are well 
exposed in the surrounding valleys of the rivers Oder and 
szprotawa. they are formed by longitudinal embankments, 
separated by wide valleys, domed hills, wet basins and, here 
and there, steep gorges. Fertile soils, the remains of former 
loessic deposits, are the reason why a significant area of the 
Dalkowskie hills has been wood-less and covered by arable 
land since ancient times. a dense network of settlements 
developed here. the most interesting, with regard to nature, 
and profusely carved corners of the Dalkowskie hills are cov-
ered by dry-ground forests and ancient beech woods featur-
ing a most varied flora of the undergrowth. they are under 
nature reserve protection. On the Dalkowski ridge there has 
been delineated an area under landscape protection. 

south-west slopes of the Dalkowskie hills descend gen-
tly towards the szprotawa river Valley. the szprotawska 
Plains are a flat land covered by meadows, peat bogs and 
marshes, intersected by a network of rivulets. in the vicinity 
of Przemków there is a water enclave – “Przemków Ponds” 
nature reserve – formed by a complex of ponds, inhabited 
and visited by numerous water and marsh birds, as well as 
migrating birds. 

in its eastern part the szprotawska Plains transform 
into a monotonous Lubińska Plains, while in the south a 
clear rock step separates the Plains from the Chocianowski 
hills. at the same time it is also an eastern part of the Lower 
silesian Forest, one of the largest forest complexes in this 
part of europe. they cover substantial parts of Przemków 
and Chocianow Communes. the land of forests features 
characteristic values and peculiarities of nature. amidst 
pine forests you will find mountain beech woods, peat bogs, 

5



Chocianowa, zwana „zagłębiem jagodowym”. Znajdują się 
tam obszary krajobrazu chronionego „Lasy Chocianowskie“ 
i „Dolina Czarnej wody”.

Zawiłe dzieje opisywanych okolic – należały one ko-
lejno do władców polskich i czeskich, habsburgów, Prus 
i Niemiec, zanim w 1945 r. ponownie wróciły do Polski – 
odzwierciedlają liczne zabytki. Śladami przedchrześcijań-
skich czasów są owiane legendami grodziska plemienne, 
przypisywane słowiańskim Dziadoszanom. Ukształtowane 
w średniowieczu miasta zachowały w znacznym stopniu 
swoje dawne centra, skupione wokół rynków. Chocianów 
zaskakuje swoją XiX-wieczną architekturą, nadającą miastu 
specyficzny urok. w obrazie wielu wsi znajdziemy liczne 
przykłady tradycyjnej zabudowy. Dość licznie zachowały się 
pałace i parki podworskie, na czele ze wspaniałym założe-
niem barokowym w Chocianowie. 

wśród budowli sakralnych wyróżniają się gotyckie ko-
ścioły wiejskie. Uderza w nich nagromadzenie nagrobków 
i epitafiów, najczęściej z okresu późnego renesansu. Niektóre 
z nich stanowią prawdziwe galerie kamiennych postaci: ko-
ścioły w szymocinie, kurowie wielkim, Jakubowie. Na wzgó-
rzach Dalkowskich wznoszą się dwie świątynie o odległych 
tradycjach pielgrzymkowych. Malowniczo usytuowany ko-
ściół św. Jana Chrzciciela w Grodowcu – sanktuarium Matki 
Bożej – stanowi wybitny zespół sztuki barokowej. również 
kościół św. Jakuba w Jakubowie posiada obecnie rangę sank-
tuarium. Oryginalnym zabytkiem jest wybudowany w drugiej 
połowie XVii w. luterański kościół (tzw. graniczny) w Pogorze-
liskach. Budowla o konstrukcji ryglowej, z drewnianą wieżą, 
ukazuje kunszt ówczesnych cieśli, a jej wnętrze wypełnione 
jest malaturą i ornamentami w typie ludowym. 

Odwiedzający krainę Miedzi turysta ma do dyspozycji 
gęstą sieć szlaków turystycznych. rowerowy „szlak Odry” po-
zwala odkryć urodę i harmonię nadodrzańskiego krajobra-
zu oraz osobliwości przyrody. Ulubionym celem wycieczek 
rowerowych są wzgórza Dalkowskie: przed wędrowcami  

dunes and vast stretches of moors. the “Chrobry” oak is one 
of the oldest (ca. 750 years old) and largest (10 m in circum-
ference!) deciduous trees in Poland. in order to protect di-
versified landscape forms and most valuable natural habi-
tats on the szprotawska Plains and in the Lower silesian 
Forest there have been set up the Przemkowski Landscape 
Park and several nature reserves. three areas called “Natu-
ra 2000” have been delineated here. an adjacent forested 
neighbourhood of Chocianów, commonly known as “blue 
berry region” shares similar features. this is the area cov-
ered by the protected landscape of “Chocianowskie Forests” 
and “Black water Valley”.

Complex history of the region described above – owned 
successively by Polish, Czech, habsburgs, Prussian and Ger-
man rulers before they returned to Poland in 1945 – are re-
flected by numerous monuments. strongholds descending 
from prechristianity times are shrouded in legends attrib-
uted to a slavic tribe of Diadesisi (Dziadoszanie). the towns 
founded in the Middle ages have retained, to a large extent, 
their old centres located around market squares. Chocian-
ow bewilders by its 19th century architecture, giving the 
town specific charm. Numerous examples of traditional 
building development can be found in a number of villages. 
in Chocianów there has survived a significant number of 
palaces and parks with a magnificent baroque layout. 

among sacral structures Gothic churches located in vil-
lages clearly stand out. what is really striking about them is 
a magnitude of gravestones and epitaphs, most often dating 
back to the period of the Late renaissance. some of them 
form real galleries of stone figures, e.g. churches in szy-
mocin, kurów wielki or Jakubów. Dalkowskie hills are domi-
nated by two sacral structures, which used to be pilgrimage 
destinations. st. John the Baptist Church – a Marian sanctu-
ary scenically located in Grodowiec – presents a remarkable 
complex of Baroque art. also st. John’s Church in Jakubów 
is now classified as a sancturay. Built in Pogorzeliska in the 
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roztaczają się coraz to inne widoki, a we wsiach oczeku-
ją ich liczne zabytki. w Jakubowie bierze początek szlak 
św. Jakuba. Przemierza on krainę Miedzi i zdąża do Zgorzel-
ca. atrakcje Przemkowskiego Parku krajobrazowego coraz 
liczniej przyciągają nie tylko miłośników natury. Oprócz 
ścieżek przyrodniczych, turyści mają do dyspozycji ponad 
300 km oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych. Nie-
które z nich, przemierzające rozległe, bezludne przestrze-
nie, zadowolą amatorów prawdziwego trekkingu.

kraina Miedzi posiada swoje oryginalne święta. wśród 
nich Święto Miodu i wina w Przemkowie, Święto Jagody 
w Chocianowie i Łemkowska watra w Michałowie przy-
ciągają corocznie gości z całej Polski. imprezą kulturalną 
o uznanej renomie są Polkowickie Dni teatru. Coroczne uro-
czystości religijne w sanktuariach w Grodowcu i Jakubowie 
symbolizują splatanie się w krainie Miedzi dawnych i no-
wych tradycji. Obecnie już czwarte pokolenie Dolnośląza-
ków tworzy tu własną tożsamość regionalną i lokalną. Jej 
przejawy stara się również ukazać niniejsza publikacja.

antoni Bok

second half of the 17th century a Lutheran church (so-cald-
ed border church) is a very original monument. the struc-
ture based on timber frame construction, with a wooden 
tower, reveals craftsmanship of carpenters of old times. its 
interior is filled with folk-type paintings and ornaments.

a visitor to the Land of Copper has at their disposal a 
dense network of tourist trails. a cycling route called “the 
Oder trail” offers an opportunity to explore the beauty and 
harmony of the Oder landscape, as well as curiosities of 
nature. the most favourite cycling trips destination are the 
Dalkowskie hills. Constantly changing views stretch before 
the hikers, while in villages a great abundance of places 
of historical interest awaits them. Jakubów is the starting 
point of the st. Jacob’s trail. it winds amidst the Land of 
Copper and then heads for Zgorzelec. attractions found in 
the Przemków Landscape Park captivate not only nature 
lovers. apart nature paths, tourists are offered over 300 km 
of marked cycling and walking trails. some of them, wind-
ing through deserted stretches, are a true paradise for lov-
ers of real trekking. 

the Land of Copper celebrates its unique festivals. 
among them are the wine and honey Festival in Przemków, 
Blueberry Festival in Chocianow and Lemkowska watra in 
Michałów, which attract visitors from the whole country 
every year. a cultural event of an established renown are 
the Polkowice theatre Days. annual religious celebrations 
in sanctuaries held in Grodowiec and Jakubów symbolize 
old traditions interwoven with the new ones in the Land 
of Copper. at present it is already the fourth generation of 
Lower silesian people who shape their own regional and lo-
cal identity and this publication is an attempt to disclose 
also such aspects.

antoni Bok
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POLKOWICE
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widok na stare Miasto  
a view of Old town 

Na poprzedniej stronie: panorama Polkowic  
On the previous page: Panorama of Polkowice
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Fragment osiedla mieszkaniowego, w tle starówka a fragment of a housing estate, Old town in the background
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kopalnia „rudna” “rudna” mine
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RYNEK MARKET SQUARE

Mega zdjęcia – Polkowice z lotu ptaka Mega photo – a bird’s eye view of Polkowice

14



rynek z lotu ptaka a bird’s eye view of market square
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ratusz i kościół poewangelicki the town hall and post-evangelical church
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Fragment rynku z widokiem na farę  
a fragment of the Market square with a view over the parish church

Neogotycka pompa  
a Neogothic pump

Pokrywa kanalizacyjna  
z herbem miasta a sewage cover with 

the town’s coat of arms
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Na poprzedniej 
stronie:  
Północna  
i południowa  
pierzeja rynku 
On the  
previous page:  
north and south 
frontage of  
Market square

Ulica Górna  
Górna street
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wieża ratuszowa  
town hall tower
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RYNEK NOCĄ MARKET SQUARE BY NIGHT
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kocia sjesta na ratuszowych schodach  
Cat’s siesta on the steps leading to the town hall
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rynek, wystawa fotograficzna i uliczny plakat „Polkowickie Dni teatru”  
Market square, photography exhibition and a street poster “the Polkowice theatre Days”
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Przy fontannie  
By the fountain
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Polkowickie Dni teatru “the Polkowice theatre Days”
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Gadu, gadu Chit-chat

Na spacerze On the walk Polkowickie Dni teatru, uliczne plakaty  
“the Polkowice theatre Days”, street posters
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Podcienia arcades
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Po pracy z rodziną with the family after work

spotkanie encounter

31





kościół farny św. Michała archanioła  
st. Michael the archangel’s parish church

Fara, Figura św. Jana Nepomucena  
Parish church, a statue of st John of Nepomuk

Fara, krzyż pokutny Parish church, a penitential cross
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ULICE STREETS

rynek Market square

34



Ulica stanisława Moniuszki stanisław Moniuszko street

Ulica Gdańska Gdańska street
35



Osiedle Centrum “Centrum housing estate”

36



kościół pw. Matki Bożej królowej Polski the church of the Mother of God, Queen of Poland

37



AQUAPARK

38



39



POLKOWICE – SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA  
POLKOWICE – SPECIAL ECONOMIC ZONE

sanden Manufacturing Poland sp. z o.o. 

40



Volkswagen Motor  
Polska sp. z o.o. 

CCC Factory sp. z o.o. 





OKOLICE POLKOWIC
POLKOWICE SURROUNDINGS

kopalnia „sieroszowice” “sieroszowice” mine

43





POTOK  
GUZICKI  
THE  
GUZICKI 
BROOK

Bogatka  
Great tit

strumieniówka  
rivet warbler

Fiołek leśny  
wild violet 



Śródpolna brzezina Birch wood amongst the fields

46



kamienna miłość stone love 47



Myszołów  
Common buzzard 

Młody orzeł bielik  
a young white-tailed eagle

Makolągwy żółtodziobe  
twites 

krajobraz z brzózkami  
a landscape with  
young birch trees

48
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Bór mieszany Mixed forest
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DOLINA ŚRODKOWEJ ODRY
Z LOTU PTAKA

THE MIDDLE ODER DALES
A BIRD’S EYE vIEW

Odra pod Borkowem the Oder near Borków

51



Mozaika pól po żniwach a mosaic of fields after harvest

Ujście Baryczy do Odry  
the outlet of the Barycz into the Oder

52





Pola pod Grębocicami Fields near Grębocice
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Panorama lotnicza Grębocic a bird’s eye panorama of Grębocice
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Grębocice Grębocice
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PRZYRODA 
ODRA

Poranek nad Odrą a morning by the Oder

NATURE 
THE ODER

58



Łęgi wetlands

wał przeciwpowodziowy  
Floodbank

59



Dąb nadodrzański an oak tree upon the Oder
60



krajobraz nadrzeczny a river landscape
61





Odra pod Mileszynem the Oder near Mileszyn

stado krzyżówek a flock of mallards

63



wschód słońca the sunrise

64



rozlewiska Odry na przedwiośniu the Oder flood waters in early spring

sznur kormoranów a string of cormorants

65



kaczki krzyżówki Mallards

66



krzyżówki w locie Mallards in flight

Para łabędzi krzykliwych a couple of whooper swans

67



stado łabędzi krzykliwych, w tle przelatujące krzyżówki a flock of whooper swans, mallards flying by in the background
68



69



taniec żurawi a dance of cranes

70



wierzbowy tercet a willow trio

71



Żurawie na wiosennych przelotach spring flights of cranes
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Przed burzą Before a storm

75



POLA, ŁĄKI FIELDS AND MEADOWS

kwitnący rzepak rapeseed in blossom

Dojrzewający łan pszenicy a ripening wheat field
76



Przed żniwami Before harvest

Na ściernisku stubble field
77



kwitnący szczaw sorrel in bloom

78



wszystkie barwy łąki all hues of the meadow

79



Pliszka żółta Yellow wagtail

słoneczna łąka Meadow in the blazing sun
80



sarna roe deer

81



Osinowa kępa an aspen cluster

82



topole Poplars

83



kra na Odrze ice floes on the Oder

84



szron Frost
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KULTURA CULTURE

kościół w Piersnej Church in Piersna

kościół w Piersnej, uroczystości dożynkowe  
Church in Piersna, harvest home Festival

86



SZYMOCIN

kościół w szymocinie a church in szymocin

87



Zabytkowy dzwon z 1406 roku an ancient bell from 1406

88



Fragment późnogotyckiego tryptyku a fragment of Late Gothic triptych
89



Fresk  
a fresco

Barokowy plafon z kartuszem herbowym  
a Baroque plafond with a heraldic cartouche

Chrzcielnica Baptismal font

90



Para aniołków – element barokowej dekoracji ołtarzowej  
a couple of angels – an element of Baroque altar ornamentation

91



Fragment późnorenesansowego epitafium a fragment of Late renaisance epitaph
92



Fragment późnorenesansowego epitafium a fragment of Late renaisance epitaph

93





Fragment późnorenesansowego epitafium  
a fragment of Late renaisance epitaph

schody w dzwonnicy a staircase in the belfry
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GRĘBOCICE

Panorama Grębocic Panorama of Grębocice
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Grębocice, widok na tle wzgórz Dalkowskich  
Grębocice, a view against the background of the Dalkowskie hills
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DOŻYNKI POWIATOWE, GRĘBOCICE 2007  
COUNTY HARvEST HOME FESTIvAL, GRĘBOCICE 2007
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Grębocice, fragment  
pałacowego portalu  
Grębocice, a fragment  
of the palace portal

Grębocice, fragment  
barokowego epitafium
Grębocice, a fragment  
of a Baroque epitaph

100



Grębocice, spichlerz z końca XVii w. Grębocice, a granary from the end of the 17th century

101



kościół w krzydłowicach Church in krzydłowice

102



WZGÓRZA DALKOWSKIE
Z LOTU PTAKA

THE DALKOWSKIE HILLS
A BIRD’S EYE vIEW

Grodowiec Grodowiec
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Okolice Grodowca Grodowiec surroundings

104



wzgórza Dalkowskie, gmina Jerzmanowa the Dalkowskie hills, Jerzmanowa Commune

wzgórza Dalkowskie, gmina Gaworzyce the Dalkowskie hills, Gaworzyce Commune
105



wzgórza Dalkowskie, Góra św. anny the Dalkowskie hills, st. anna’s Mountain

106



wzgórza Dalkowskie, Gostyń the Dalkowskie hills, Gostyń

107



Dalków Dalków

108



Jerzmanowa Jerzmanowa
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Gaworzyce Gaworzyce

111



PRZYRODA NATURE

Ulewa Downpour

wiosenna burza spring storm
112



kwielice kwielice
113



WIOSNA NA WZGÓRZACH POD KUROWICAMI  
SPRING ON THE HILLS NEAR KUROWICE

114



Gmina Jerzmanowa Jerzmanowa Commune
115



Panorama wzgórz Dalkowskich w gminie Grębocice a panorama of the Dalkowskie hills in Grębocice Commune
116
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wzgórza Dalkowskie, wiosenne uprawy w gminie Grębocice the Dalkowskie hills, spring cultivations in Grębocice Commune
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Pola we wsi Łagoszów Mały Fields in a village of Łagoszów Mały

119





Modła Modła

kapliczka w Bieńkowie a roadside shrine in Bieńków

121





Buczyna pod kurowem Małym a beech wood near kurów Mały

Przylaszczki kidneyworts
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Pola pod Jerzmanową Fields near Jerzmanowa

124



Zachód słońca sunset

125





wieczór na wzgórzach an evening on the hills
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REZERWAT UROCZYSKO OBISZÓW  
OBISZÓW WILDERNESS NATURE RESERvE

Zieleńczyk ostrężyniec Green hairstreak

Paproć narecznica samcza Common male fern Dziewanna Mulleins 

128



Bór mieszany Mixed forest

129



REZERWAT BUCZYNA JAKUBOWSKA  
JAKUBOWSKA BEECH WOOD NATURE RESERvE

Nad potokiem By the stream
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Dzwonek leśny Bellflower

Pierwiosnek Primrose Fiołek leśny wild violet
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Leśne jeziorko a lakelet in the forest

Marzanna wonna woodruff

konwalijka dwulistna False lily of the valley
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Buczyna Jakubowska po deszczu Jakubowska beech wood after the rain

Orzeszki laskowe hazelnuts

Ślimak pomrowik shell-less snail

135



DALKOWSKIE JARY  
DALKOWSKIE RAvINES

stara lipa na szczycie Dalkowskiej Góry an old linden on top of Dalkowska Mountain

samosiejka klonu Maple self-seeder
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Dalkowskie Jary Dalkowskie ravines
137



wiatrołomy Blowdowns
138



Gałązka buka a beech twig

Zawilec gajowy i przylaszczka pospolita windflower and kidneywort
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U podnóża Dalkowskiej Góry at the foot of Dalkowska Mountain
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CULTURE 
GRODOWIEC

KULTURA 
GRODOWIEC

kapliczka przydrożna a roadside shrine

141



widok na sanktuarium Maryjne od strony zachodniej a view of the Marian shrine from the western exposition
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Grupa ukrzyżowania Crucifixion Group

143



Figura św. Jana Nepomucena  
a statue of st. John of Nepomuk

144



epitafia rycerskie Chivalric epitaphs

145



wnętrze kościoła Church interior

146



Figurka Matki Bożej Grodowieckiej  
a figure of the Grodowiecka Mother of God

Fragment ambony  
a fragment of the pulpit

Ołtarz Zaślubin NMP  
the altar of the Nuptials of the Blessed Mary
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kościół w Obiszowie Church in Obiszów

148



kościół w kwielicach Church in kwielice

149



Jaczów, kościół Jaczów, church

150



Jaczów, figura św. Jana Nepomucena Jaczów, a statue of st. John of Nepomuk
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JERZMANOWA

kościół wszystkich Świętych all saints Church

Fragment muru kościelnego  
a fragment of the church wall

Fragment renesansowego epitafium  
a fragment of a renaissance epitaph

152



kościół w kurowicach Church in kurowice
153



Budowa szybu kopalnianego w Łagoszowie Małym a mineshaft under construction in Łagów Mały

154



Fragment wsi kurowice a fragment of kurowice village

Dworek w Bądzowie Manor house in Bądzów

155



Jerzmanowa, pomnik „Ludziom Ziemi” Jerzmanowa, “to the People of the earth” monument

156



KURÓW WIELKI

157





wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela interior of the st John the Baptist church

Figura św. Jakuba a figure of st. Jacob
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Fragment renesansowego epitafium a fragment of a renaissance epitaph
160



Fragment renesansowego epitafium a fragment of a renaissance epitaph
161



Fragment ołtarza bocznego a fragment of the side altar

162



JAKUBÓW

kościół św. Jakuba st. Jacob’s church
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Nagrobki  
przy północnej  
ścianie kościoła
Gravestones  
at the north wall  
of the church
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epitafia renesansowe renaissance epitaphs

165





Figura św. Jakuba a figure of st. Jacob

Źródło św. Jakuba st. Jacob’s source
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GAWORZYCE

szczytowe domy przy ul. Głównej Gabled houses in Główna street

168



kościół  
św. Barbary
st. Barbara’s 
Church



wieże 
gaworzyckich 

kościołów
towers of 

Gaworzyce 
churches

170



Pałac
Palace

171



DALKÓW

Park i pałac Park and palace

172



wieża rycerska w Dalkowie-regowie (stan z 2006 roku) knight’s tower in Dalków-regów (the state in 2006)

173



Gaworzyckie wierzby Gaworzyce willows

174



RÓWNINA SZPROTAWSKA
Z LOTU PTAKA

SZPROTAWSKA PLAIN
A BIRD’S EYE vIEW

175







Na poprzedniej stronie: Przemków, widok ogólny On the previous page: Przemków, general view

stawy Przemkowskie Przemków ponds

178



stawy Przemkowskie, groble Przemków ponds, causeways

Użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno” ecologic greenland “Przemkowskie Bagno” (“Przemków Marshes”)

179



Przemków Przemków

180



Przemków, historyczne centrum miasta Przemków, the old town centre

181



PRZYRODA
PRZEMKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

NATURE
PRZEMKÓW LANDSCAPR PARK

Przedwczesny przylot Premature return flight

182



szprotawa na przedwiośniu the szprotawa in early spring

183



184



szprotawa the szprotawa
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stawy 
Przemkowskie, 
widok  
z dostrzegalni
Przemków ponds,  
a view from  
the watch tower
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stawy Przemkowskie, grobla Przemków ponds, a causeway

Czapla siwa na gnieździe Grey heron in its nest

187





Gęsi zbożowe Bean geese

Czajki Lapwings

Błotniak stawowy western marsh harrier

Płaskonos Northern shoveler

189



stado saren a herd of roe deer 

190



Myszkujący lis Fox sniffing around

191



Gęś gęgawa Greylag goose

kwitnące kaczeńce Marsh marigolds in bloom
192



Czapla biała Great white egret

193



stado owiec na „Przemkowskim Bagnie” a flock of sheep on “Przemków Marshes”

194



klacz ze źrebakiem a mare with a colt

Portret podwójny a double portrait
195



„Przemkowskie Bagno” w porze letniej “Przemków Marshes” in summer

196



Na łowach hunting

197



POSRÓD PÓL I ŁĄK  
AMIDST FIELDS AND MEADOWS

Droga wśród zbóż a path winding amidst cornfields

198



Maki polne Corn poppies

199



Ukwiecona łąka a meadow sprinkled with flowers

200



Psianka słodkogórz Bittersweet nightshade 

Paź królowej Old world swallowtail 

201



słoneczniki sunflowers

Żytnie kłosy ears of rye Pliszka żółta Yellow wagtail 
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kwartet białych czapli a quartet of great white egrets

203



stadnina koni w sieroszowicach  
a horse stud in sieroszowice

204
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krajobraz Niziny szprotawskiej szprotawska Lowlands landscape

207



PRZEMKOWSKIE LASY  
PRZEMKÓW FORESTS

Bór o zachodzie słońca Forest at sunset

208



Ule w Leśnictwie Nowy Dwór Beehives in Nowy Dwór Forest administration region

209



Ściółka leśna Plant litter

huba brzozowa Bracket fungus birch polypore
210



Borowik szlachetny Porcini 

Paź królowej Old world swallowtail 

kwiatostan wrzosu  
heather inflorescence 
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Dąb „Chrobry”, wnętrze dziupli “Chrobry” oak, inside the hollow
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Dąb „Chrobry”
“Chrobry” oak

213



JESIEŃ AUTUMN

214
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Poranek na łąkach Meadows in the morning

216



Gawroni sejmik  
a gaggle of rooks

Zmierzch twilight

217



ZIMA WINTER

Gęś zbożowa na zamarzniętym stawie Bean goose on a frozen pond

218



kaczki krzyżówki i mewa śmieszka Mallards and a blackheaded gull

219





KULTURA
PRZEMKÓW

CULTURE
PRZEMKÓW

Panorama Przemkowa a panorama of Przemków

221



Przemków, Plac wolności Przemków, Plac wolności (Freedom square)

222



Przemków,  
kościół farny
Przemków,  
the parish church
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Neogotyckie oficyny zamkowe Neo-Gothic castle outbuildings
225



wnętrze kościoła  
wniebowzięcia NMP  
the interior of the  
assumption of the Blessed  
Virgin Mary Church

226



Cerkiew św.  
Michała archanioła  
st. Michael the archangel 
Orthodox Church
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Cerkiew  
greckokatolicka  

Greek  
Orthodox Church

228



W PRZEMKOWSKIM PARKU  
IN THE PRZEMKÓW PARK

229



Gajowiec żółty Yellow archangel 

Płyty nagrobne książąt von schleswig-holstein tombstones of Duke of schleswig-holstein
230



Park w jesiennej szacie Park in autumn foliage

231



SWIĘTO MIODU I WINA  
THE FESTIvAL OF WINE AND HONEY

232



233



234
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Na cmentarzu w Buczynie at the cemetary in Buczyna
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Buczyna Buczyna
237



Cerkiew Orthodox church
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Buczyna, kościół  
Buczyna, church

240



Łagoszów wielki, kościół Łagoszów wielki, church

241



Nowy Dwór, pałac Nowy Dwór, palace

242



Jędrzychów, dawny zbór ewangelicki Jędrzychów, former evangelical church

243



POGORZELISKA

kościół św. Jacka st. hyacinth Church

244



ambona Pulpit Polichromia na drzwiach zakrystii  
Polychrome on the door to the vestry

wnętrze kościoła the church interior
245



RADWANICE

radwanickie słonie radwanice elephants

246



Dziewczyna w dolnośląskim stroju ludowym a girl in Lower silesian folk dress

247



PARK W RADWANICACH  
THE RADWANICE PARK

248



Osadnik egeria speckled wood 

kokoryczka wielokwiatowa solomon’s-seal 

Przebiśniegi snowdrops 

Zawilce windflowers 

249



SIEROSZOWICE

Pałac z XiX w. the palace dating back to the 19th c.

250



Płaskorzeźba ze ściany pałacu a low relief on the palace wall

stara wozownia an old coach house

251



Fragment pałacowej elewacji a fragment of the palace façade

Nagrobek w przypałacowym parku a gravestone in the palace park

252



Obelisk upamiętniający 
odkrycie złóż  

miedzi w 1957 r.  
an obelisk  

commemorating a discovery  
of copper deposits in 1957
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BORY DOLNOŚLĄSKIE
Z LOTU PTAKA

LOWER SILESIAN FORESTS
A BIRD’S EYE vIEW

254



krajobraz polno-leśny Field and forest landscape

255



wieś wysoka a village of wysoka

256



widok ogólny Chocianowa a view of Chocianów

257









Na poprzedniej stronie: widok ogólny Chocianowa  
On the previous page: general view of Chocianów

Chocianów, stare Miasto Chocianów, Old town

261



PRZYRODA NATURE

konwalia majowa Lily of the valley 

262



Leśne mokradła Forest marshes

263



Przy dziupli at the hollow

264



Gołąb grzywacz wood pigeon 

265



Jaszczurka zwinka sand lizard 

Zaskroniec Grass snake 266



Ślimak winniczek Burgundy snail 

267





Ols an alder forest

Bobrek trójlistkowy Bog-bean 

269



Czarne stawy Czarne stawy (Black Ponds)

270



wełnianka pochwowa hare’s-tail cottongrass 

Grzybień biały european white waterlily 

Czermień błotna Bog arum 

rosiczka sundews 

271



tęgoskór pospolity Common scleroderma 

Podgrzybek Xerocomus272



Bór o świcie  
a forest at dawn

273



Leśne uroczysko Forest wilderness

274



Łania Doe (female deer)

275



krowiak podwinięty Bown roll-rim, also known as poison pax 

Żaba trawna Common frog, 

276



koźlarz pomarańczowy Orange birch bolete 

277



Dzika róża Dog rose

Czarna jagoda Blueberries
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Brzezina a birch wood

279



WRZOSOWISKO THE MOORS

280



281



aleja lipowa  
a linden alley

282



Na leśnym dukcie On a forest track

283



Odyniec wild boar 
284



Bór w szacie zimowej a forest covered in snow

285



Łąki w świetle  
zachodzącego słońca 

Meadows  
in the sunset light

286
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KULTURA
CHOCIANÓW

CULTURE
CHOCIANÓW

Neogotycka studnia a Neo-Gothic well

rynek, kościół św. Józefa robotnika  
Market square, st. John, the worker’s Church

289



kamienica w rynku a tenement building in the Market square

ratusz the town hall
290





architektura dachów architecture of roofs

292



widok z rynku na ulicę ratuszową a view from the Market square upon ratuszowa street
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Chocianów, kościół  
Chocianów, church

294



rynek, pierzeja północna Market square, north frontage

295



Chocianów, fragment rynku Chocianów, a fragment of the Market square

296



kamienica  
w rynku  
an old tenement 
house in the  
Market square

297





Pałac Palace

Park Park

299



300



aleja parkowa Park alley

301



trzebnice, kościół  
trzebnice, church

302



wysoka, kościół  
wysoka, church

303



Michałów, cerkiew  
Św. Michała archanioła 
Michałów, st. Michael  
the archangel  
Orthodox Church
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Dawna wieża widokowa („wieża Fryderyka”) Former viewing tower (“Fryderyk” tower)

305



Chocianowiec, ruiny zamku Chocianowiec, ruins of the castle

306



Chocianowiec, wiatrak koźlarz Chocianowiec, a rotary windmill
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Jędrzychów, epitafia Jędrzychów, epitaphs

308
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