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Rozwiązanie 
ZAGADKI I REBUSU

Bon na nieograniczony czas 
zabawy dla dziecka 
do Sali Zabaw FUNK PARK 
w Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

ara kościoła została zbudowana w poł. XIII wieku. Począt-
kowo jednonawowy kościółek rozbudowany został w latach 
1416-1423 na dużą farę. Na ścianie frontowej widoczne są 
poszczególne etapy rozbudowy i odbudowy. Obok główne-

go wejścia pośrodku pierwotnej fasady znajduje się zamurowany w 
1673 roku dawny portal gotycki z profi lowanym ościeżem, ponad nim 
również zamurowane okrągłe okno. Na uwagę zasługuje zwłaszcza 
północna - najstarsza ściana fary z rytowaną kamienną płytą nagrobną 
duchownego szprotawskiego Bertolda z Wierzbna z 1316 roku. Jest to 
jeden z najstarszych zabytków sztuki tego typu w Polsce. Podziwiamy 
płynność i harmonię linii przedstawiających widniejącą na płycie postać 
duchownego. W północnej kruchcie są inne dwie płyty z płaskorzeźbami 
z końca XVI wieku, przedstawiające w renesansowym stroju przedsta-
wicieli znanej na Śląsku rodziny szlacheckiej Kietliczów (niedawno 
przeniesione z zewnętrznej ściany kościoła). Z rodziny tej pochodził 
m.in. arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz.

 Obecny kościół jest późnogotycki. W XVI wieku zbudowano jedynie 
kaplicę św. Ducha i N.M.P. przy zakrystii. Po rozbudowie w latach 1416-
1424 kościół jest halowy, sześcioprzęsłowy z obejściem i pięciobocznym 
zamknięciem od wschodu. Od północy znajduje się czworoboczna wieża, 

prostokątna kaplica N.M.P. i 
zakrystia.

 Od południa podobne 
kaplice. W halowym wnę-
trzu sklepienie siatkowe, a w 
obejściu siatkowo-krzyżowe 
wsparte na ośmiobocznych 
filarach. W kaplicach i za-
krystii sklepienia krzyżowe. 
W fasadzie widoczna ściana 
szczytowa pierwotnego jedno-
nawowego kościoła z kamie-
nia polnego i występującymi 
ukośnie narożnymi szkarpami. 
Szczyt rozbudowanego kościo-
ła trójkątny, ozdobiony dwo-
ma rzędami ostrołukowych 
wnęk z prostokątnymi ślepymi 
oknami.*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

KIEDY WRZESIEŃ TO JUŻ JESIEŃ

Nagrodę wygrał Karol Front z Jasienia (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

F
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Pani nauczycielka:

- Jasiu kiedy odrabiasz zadania 

domowe?
Jasiu:
- Po obiedzie .
Pani nauczycielka:

- To dla czego nie masz 

odrobionej pracy domowej?

Jasiu:
- Ponieważ wczoraj nie było 

obiadu.

Przychodzi Kaziu z wielką 

reklamówką jabłek do domu.

- Kaziu skąd masz te jabłka? 

- pyta mama.
- Od sąsiada - śmiało odpowiada 

Kaziu.
- A sąsiad wie?
- Jasne, przecież mnie gonił.

- Tato, masz dzisiaj takie małe 

zebranie rodziców w szkole.

- Co masz na myśli mówiąc 

,,małe''?
- No... ja, ty, wychowawczyni 

i dyrektor.

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
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Antosia Go³¹b z Bronowic

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Antosia wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Zagadki przygotowane 
przez serwis cauchy.pl

5 października, czwartek
Światowy Dzień Nauczyciela

 Obok kościoła stoi dawny budynek klasztorny magdalenek, sprowadzo-
nych tu w 1314 roku z Bytomia Odrzańskiego przez księżną Mechtyldę. Do 
klasztoru należało szereg kościołów i wsi. Dobra jego zostały przejęte przez 
państwo pruskie w czasie sekularyzacji dóbr zakonnych w 1810 roku, a w 
budynku klasztornym założono wówczas szkołę rzemieślniczą. Budynek po 
licznych przebudowach stracił swój stylowy charakter. Wnętrza w przyzie-
miu i na pierwszym piętrze zachowały charakter wczesnobarokowy (m.in. 
sklepienie z lunetami, a w jednej z sal w przyziemiu sklepienia kolebkowe z 
dekoracją stiukową).

Opracowanie na podstawie:
Szczegóła H., Boryna M.: Szprotawa i okolice. 

Na tropach historii i przyrody, Szprotawa 2010.
źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidnidnidni

ZAGADKA
Wpisz we wszystkie białe pola liczby 
1 oraz 2 
tak, aby w każdej kolumnie i w każdym wierszu, każda 
z liczb 1 oraz 2 wystąpiła w białych polach dokładnie raz.
W niebieskie pola wpisz sumę białych pól, które sąsiadują 
z danym niebieskim polem całym bokiem.
Jedno z białych pól ma już wpisaną prawidłową wartość. 
Jako rozwiązanie, wyślij wartość pola zaznaczonego 
czerwoną ramką.

ŚWINKA
Narysuj i pokoloruj świnkę:

REBUS


