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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

Bon na nieograniczony czas 

zabawy dla dziecka 
do Sali Zabaw FUNK PARK 

w Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

Jedną z największych niespodzianek jest wnętrze świątyni, 
które ukrywa piękne i cenne zabytki. Najważniejszy jest, 
oczywiście, późnogotycki ołtarz szafowy - pentaptyk, z 
ciekawym i kunsztownie zrealizowanym programem arty-

stycznym. Główną skrzynię wypełnia rzeźbione przedstawienie 
Madonny typu Assumpta, otoczonej złocistą mandorlą z pło-
mieni. Ponad Jej głową unoszą się dwa anioły, podtrzymując 
koronę Marii. Po obu stronach stoją postaci apostołów: św. 
Andrzeja, po lewej stronie od patrzącego, św. Jakuba Większe-
go z kijem pielgrzymim, po prawej.
Skrzydła wewnętrzne ukazują rzeźbione sceny zżycia Marii, 
które stały się Jej radościami: Zwiastowanie i Nawiedzenie 
(górne kwatery). Narodziny Pańskie, Pokłon Trzech Króli (dolne 
kwatery). Rewersy tych skrzydeł (ich cześć tylna) pokrywają ma-
lowane przedstawienia czterech świętych kobiet: św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej z połamanym męczeńskim kołem i mieczem, św. 
Małgorzaty z Antiochii, która trzyma na sznurku pokonanego 
drzewcem w kształcie krzyża smoka (lewe skrzydło) ,świętych 
Barbary i Doroty (prawe skrzydło).

Skrzydła  ze-
wnę t r zne  są 
wyłącznie ma-
lowane, a uka-
zu ją  na  obu 
awersach (na 
przedzie) świę-
tych: Jadwigę 
Śląską, Elżbie-
tę, Jana Ewan-
gelistę i niezna-
nego świętego. 

Ich rewersy ukazują dwie postaci: stojącego Chrystusa Bolesnego 
w cierniowej koronie - Ecce Homo (po lewej) i po prawej Matkę 
Boską Bolesną, której pierś przeszywa siedem mieczy boleści. 
Było to bardzo popularne w średniowieczu przedstawienie, które 
odwoływało się do słów kapłana Symeona o mieczu, który prze-
szyje serce Matki. Oto od radości przeszedł mistrz tego ołtarza 
do boleści, które były wpisane w boski plan zbawienia.

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

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

PRZYGANIAŁ KOCIOŁ GARNKOWI A 

SAM SMOLI
Nagrodę wygrała Jadwiga Gieracz z Żar (bon do sali zabaw 

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

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

Kaziu do cioci:
- Daj mi balon.
- A "proszę" to Kaziu umie 

mówić?
- Tak.
- Ale chyba ciężko Ci to 

przychodzi?
- W sumie to nie, ciężej to 

przepraszam...

Marek bawi się z chłopakami 

autkami.
Mały samochód nie chce mu się 

zmieścić do większego.

- Człowiek, nie człowiek, 

wszystko tyje...

Piotruś, staje przed zamkniętą 

muszlą klozetową:

- Sezamie, otwórz się!

Ola do Kasi:
- Wiesz, mój dziadek ma 

wyrwane wszystkie zęby!

- A mój ma wszystkie 

plastikowe!

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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Nikola £agosz z Czy¿ówka

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Nikola 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

11 listopada, sobota
Święto Niepodległości

13 listopada, poniedziałek
Dzień Placków Ziemniaczanych

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?

14 listopada, wtorek
Dzień Seniora

KOLOROWANKA
Narysuj i pokoloruj lampę

REBUS
Rozwiąż rebus


