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Rozwiązanie 
REBUSU

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

NAGRODA



 

ościół pod wezwaniem św. Andrzeja stanął w osadzie 
Iława (niem. Eulau), dziś zwanej Sowiny. Z badań ar-

cheologicznych i z średniowiecznych dokumentów wynika, że jest to 
najstarsza część dzisiejszej Szprotawy, która leżała na trakcie han-
dlowym Żagań -Głogów. To właśnie w Iławie w 1000 roku Bolesław 
Chrobry witał cesarza Niemiec Ottona III, z którym podążył dalej do 
Gniezna, aby wspólnie modlić się przy grobie św. Wojciecha. Spo-
tkanie to wzmiankuje niemiecki kronikarz Thietmar. Niestety, przez 
następne 300 lat milczą o tym miejscu wszelkie dostępne dokumenty. 
Nie wiemy, kiedy i kto podjął decyzję o budowie kościoła pod we-
zwaniem św. Andrzeja w osadzie, która przed wiekami stanowiła 
zaczątek dzisiejszego miasta. Wiemy jedynie, że budowla ta musiała 
powstać w latach 20 - tych XIII wieku. Najstarsza wiadomość, jaka 
do nas dociera, również pochodzi z tego wieku i dotyczy proboszcza 
tutejszego kościółka: "Plebanus Gyslerus de Ylavia". W 1318 r. 
Henryk - ówczesny biskup wrocławski - wydał dokument, w którym 
przekazał patronat nad świątynią zgromadzeniu sióstr Magdalenek 
od Pokuty w Szprotawie. Magdalenki przybyły do Szprotawy z Byto-
mia Odrzańskiego w 1289 r. i po pierwszych kłopotach osiedliły się 
tu na dobre w 1314 r., ciesząc się dużymi przywilejami książęcymi.

 Ponad 100 lat później - w 1460 r. - Jodok, biskup wrocławski, 
przyłączył kościół parafi alny w Iławie do klasztoru sióstr Magda-
lenek .Związek ten trwał przez wieki i przetrwał długo po kasacie 
zakonu w 1810 r. Świadczyć o tym może inskrypcja, jaka znalazła 
się na drugim co do wielkości dzwonie szprotawskiej fary, który 
"Tochtenkriche" czyli kościół-córka /fi lialny/ ufundował na Boże 
Narodzenie 1886r.: "Die Eulauer St. Andreas-Kirche widmete mich 
der Sprottauer Muttterkirche" "Apud Te Domine,S.Andreas sit pro 
nobis perpetuus intercessor. Salve Cruce pretrose!". Niemal nic nie 
wiemy o tym, jak funkcjonowała parafi a św.Andrzeja na przestrzeni 
wieków. Clemens Baier zamieszcza w swej książce pt. "Geschichte 

der Stadpfarkirche" listę 13 proboszczów parafi i w Iławie. Życie 
tutejszej parafi i znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach 
dopiero od końca XVI w. Począwszy od wieku XVII prowadzone 
były rejestry chrztów i zgonów, a od wieku XVIII księga kościelna, 
natomiast wgląd w rachunki parafi i umożliwiają różne XIX wieczne 
dokumenty. Z nich właśnie wynika, że istniała przy kościele w Iławie 
od 1860.r. szkoła katolicka.

*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 rebusu z ubiegłego tygodnia: 

NA JESIENI ŚWIAT SIĘ MIENI

Nagrodę wygrała Hania Urbaszek z Żar (bon do sali zabaw 

do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

K
HISTORIA KOŚCIOŁA ŚW. ANDRZEJA 
W SZPROTAWIE - IŁAWIE (cz. I)

Nauczyciel na lekcji 

matematyki:
- Olu, skoro w jednej dłoni mam 

9 jabłek, a w drugiej 7 jabłek to 

znaczy, że...?
Ola odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo 

duże dłonie, proszę pana.

- Jak nazywa się najlepszy 

czworonożny przyjaciel 

człowieka?
- Łóżko.

- Jaki jest najlepszy prezent 

dla nauczyciela angielskiego?

- Present Perfect.

Przed egzaminem uczeń pyta 

ucznia: 
- Powtarzałeś coś? 

- Tak. 
- A co? 
- Będzie dobrze, 
będzie dobrze!

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.

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

*nagrodę należy odebrać *nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Wojciech Kowalski z Lubska

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Wojciech wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidni

24 października, wtorek
Światowy Dzień Origami

25 października, środa
Dzień Kundelka

KOLOROWANKA
Łącząc kropki narysuj 
i pokoloruj misia.

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

REBUS
Popatrz na wskazania wag i 
powiedz ile waży każde z aut.

WYKREŚLANKA
Z każdego wiersza wykreśl ukryte nazwy dobranocek. 
Pozostałe litery utworzą pierwsze wersy pięknej piosenki 
rozpoczynającej jedną z dobranocek.


