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Rozwiązanie 
REBUSU

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

NAGRODA



 

tojąc dzisiaj przed kościołem św. Andrzeja, wyobraźmy 
sobie, jak musiała wyglądać jego bryła 750 lat temu. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że cała budowla była wyższa o 
0.5 m , tyle bowiem podniósł się teren wokół kościoła. Do świątyni 
prowadzi wiernych umieszczony w ścianie południowej portal, dziś 
przesłonięty dobudowaną kruchtą, który świadczy o związkach 
budowniczych tej świątyni z innymi kościołami Śląska. Zamknięty 
kolistym łukiem, wykonany z piaskowca portal z trójskokowymi 
ościeżami, ozdobiony został wałkami, żłobkami i siedmioma 
dekoracyjnymi guzami, z którymi spotykamy się jeszcze tylko 
w czterech kościołach na Śląsku, między innymi w kościele św. 
Idziego we Wrocławiu. Świątynia św. Andrzeja jest oczywiście 
budowlą orientowaną. Jest to budowla jednonawowa, która 

zachowała w 
nienaruszo-
n y m  s t a n i e 
p i e r w o t n y 
układ prze-
strzenny. Je-
dyne zmiany 
to wydłużenie 
nawy głównej, 
którego doko-
nano w go-
tyku (o czym 
świadczą min. 
p r z y p o r y ) , 
używając do 
tego kamie-
nia polnego 
( z a c h o d n i a 

cześć) i dobudowanie od strony północnej zakrystii (XIX w.).Ko-
ściół w swym romańskim kształcie był zbudowany z cegły: zarówno 
nawa, jak i zamykająca prezbiterium absyda, w której ścianach 
wyraźnie ułożono cegły w wątku wendyjskim. Kościół nie był za-
pewne tynkowany .W absydzie oglądać też możemy gotyckie okna 
i jedynie zarysy ich poprzedniczek, które w nawie i prezbiterium 
zostały powiększone w baroku.

*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: 

ŻÓŁTE 10 DAG, ZIELONE 20 DAG

Nagrodę wygrała Karolina Kawa z Jasienia (bon do sali za-

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

S
HISTORIA KOŚCIOŁA ŚW. ANDRZEJA 
W SZPROTAWIE - IŁAWIE (cz. II)

Ojciec odbiera pociechę z 

przedszkola. Nagle zwraca się 

do opiekunki:
- Proszę Pani, ale to dziecko nie 

jest moje!
- A co za różnica i tak Pan jutro 

je przyprowadzi.

Nauczycielka z grupy pierwszej 

pokazuje dzieciom ptaki, które 

można spotkać zimą i pyta:

- Jak nazywa się ptaszek z żółtym 

brzuszkiem?
Wiktor wyrywa się szybko do 

odpowiedzi:
- Ja wiem! To jest siekierka!

Jeden przedszkolak mówi 

do drugiego:
- U mnie w domu modlimy się 

przed każdym posiłkiem.

- U mnie nie. Moja mama 

dobrze gotuje.

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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NIESPODZIANKA
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dziecka. dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda Co tydzieñ - nagroda 
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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

Nadia Piekarz z Trzebiela

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Nadia wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.
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Źródło: http://www.szprotawa.pl

Do wakacji
zostało dni!dnidnidni

30 października, poniedziałek
Międzynarodowy Dzień Spódnicy

31 października, wtorek
Światowy Dzień Oszczędzania

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

KRZYŻÓWKA
W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub znak działania: 
+ albo -, tak, aby w każdej kolumnie i w każdym rzędzie było 
prawidłowe działanie: odejmowanie lub dodawanie.
Jaką wartość wpiszesz w żółte pole?

REBUS
Rozwiąż rebus

KOLOROWANKA
Pokoloruj szelki


