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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

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

NAGRODA



 

wieczny kompleks szpitala św. Doroty składa się z kościoła p.w. 
Krzyża Świętego, kapliczki Loterańskiej, właściwej siedziby szpitala 

z kaplicą p.w. św. Doroty oraz zbudowanych 
później kilku budynków dodatkowych, z 
których wyróżnia się tzw. Dom Marii usytu-

owany przy ulicy Żelaznej. Autorem projektu szpitala był nadworny 
architekt księżnej żagańskiej Doroty, Leonard Dorst Schatzberg. 
Budowla utrzymana jest w ulubionym stylu chlebodawczyni pro-
jektanta, gotyku.
 Kaplica mieści się w budynku szpitala św. Doroty. Ka-
mień węgielny pod budowę kaplicy położono 3 maja 1851 roku, w 
1859 budowę zakończono. We wnętrzu zwraca uwagę piękny ołtarz 
skrzydłowy z końca XV wieku. Scena środkowa przedstawia Ukoro-
nowanie Marii, po bokach: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodziny 
Chrystusa, Modlitwa Trzech Królów, w predelli – Śmierć Marii. Na 
szafi e ołtarzowej stoją, każda innego pochodzenia, fi gury Zbawiciela, 
Marii i ulubionego ucznia Chrystusa. Ponadto w kaplicy zobaczyć 
można rzeźbę przedstawiającą Męczeństwo św. Doroty oraz obraz 
przedstawiający św. Jadwigę w sukni zakonnicy. Nad wejściem, we 
wnętrzu umieszczona jest płaskorzeźba głowy Chrystusa. W wyposa-
żeniu kaplicy znajdujące się ławki i żyrandol są w stylu neogotyckim. 
Wejście do kaplicy stanowią drzwi w obramieniu nawiązującym 
do gotyku płomienistego. W zwieńczeniu wstawiono fi gurki dwóch 
aniołów, pomiędzy którymi jest rzeźba Matki Boskiej.

Kościół PW. Św. Krzyża
Rodowód świątyni sięga czasów średniowiecznych. Pierwotnie w 
miejscu kościoła fi lialnego p.w. św. Krzyża wznosiła się kaplica 
dla trędowatych poświęcona św. Wawrzyńcowi. Według tradycji 
po wylewie Bobru z 1332 roku, gdy na brzegu rzeki znaleziono 
krzyż, księżna Matylda, żona Henryka IV zwanego Wiernym, 
na miejscu kaplicy ufundowała kościół p.w. Krzyża Świętego.
 W 1849 roku żagańska księżna Dorota zleciła swoje-*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: 

TRADYCJE REGIONALNE

Nagrodę wygrał Łukasz Przybylski z Zielonej Góry 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).
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dni!

- Dzień dobry, dzwonię z 

przedszkola. Zwolniło się 

miejsce, a pani chciała zapisać 

syna. 
- Dziękuję za pamięć, ale syn 

jest już na studiach.

Na lekcji pani pyta Jasia:

- Jasiu czy Twoim zdaniem 

wszystkie grzyby są jadalne? 

Czy może są też niejadalne?

- Wszystkie grzyby są jadalne, 

ale niektóre tylko raz.

Pewnego dnia Kaziu 

przyszedł ze szkoły mocno 

poturbowany.
- Co się stało? - pyta ojciec.

- Pokłóciłem się z Tomkiem i 

wyzwałem go na pojedynek, 

ale pozwoliłem mu wybrać 

rodzaj broni.
- To bardzo honorowo z twojej 

strony - mówi tata.

- No tak, ale on wybrał 

starszą siostrę...

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

źródło: urzadmiasta.zagan.plźródło: urzadmiasta.zagan.plźródło: urzadmiasta.zagan.pl

Przyœlij do redakcji Przyœlij do redakcji 
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bohatera najciekaw-bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! szego zdjêcia! 
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NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Lena D¿umy³o ze Strzeszowic

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Lena 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

28 sierpnia, poniedziałek
Światowy Dzień Publicznego 
Czytania Komiksów

mu architektowi Schatzbergowi przebudowę kościoła, nadając mu 
obecny kształt. Wnętrze kościoła posiada dość bogate wyposażenie 
rzeźbiarsko – stolarskie jak i kowalskie. Świątynia posiada jednolity 
neogotycki charakter o dużych wartościach artystycznych. W ko-
ściele mieszczą się również sarkofagi książęce. Fot. „Zagan dorothy 
church” autorstwa Mohylek – Praca własna.

30 sierpnia, środa
Dzień Taksówkarza

LATARNIA MORSKA
Narysuj i pokoloruj latarnię morską – tę samą, 
która jest rozwiązaniem dzisiejszej krzyżówki.

KRZYŻÓWKA
W pola krzyżówki wpisz poniższe nazwy 
polskich latarni morskich. 
Gdzie znajduje się rozwiązanie krzyżówki?
Gdańsk   Krynica
Hel   Mielno
Jastarnia  Niechorze
Kikut   Świnoujście

ZAGADKA
Popatrz na wskazania wag i powiedz 
ile waży ananas a ile banan.


