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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

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

NAGRODA



 

ałożycielem kaplicy ku czci Matki Bożej, wzniesionej 
na pagórku puszczańskim był opat Ludolf (1404 r.). 

Początkowo drewniana kaplica posiadała jeden ołtarz. W roku 
1444 za opata Henryka III Stislava została ona zastąpiona przez 
wzniesiony z cegły kościół, który otrzymał dalsze ołtarze. Przebu-
dowywany w XVII i XVIII wieku. W obecnej postaci barokowy z 
zachowanymi częściowo cechami gotyku. W późnorenesansowym 
wnętrzu świątyni mieści się kamienny ołtarz z ok. 1600 r. Obok 
kościoła p.w. Nawiedzenia NMP mieści się Kaplica Bożego Grobu 
– niewątpliwie najcenniejszy obiekt, który szczęśliwie przetrwał 
do naszych czasów.

Z inicjatywy opata żagańskiego konwentu augustianów – 
Jakuba II Liebiga przystąpiono w Żaganiu w 1588 roku do prac 
nad jej odtworzeniem, prace zakończono za Fryderyka Tschauera 
w roku 1589. Kaplicę wykonano z ciosów piaskowca, posiada 
płaski dach zwieńczony wieżyczką w kształcie latarni o sześciu 

*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: 18

Nagrodę wygrał Filip Kawa z Budziechowa 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji 

przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

Z

KOŒCIÓ£ PW. N.N.M.P. 
I KAPLICA BO¯EGO GROBU

- Co to jest dziedziczność? - pyta 

nauczyciel ucznia.

- Dziedziczność to jest wtedy, 

gdy uczeń dostaje dwóję za 

wypracowanie, które napisał jego 

ojciec.

- Krysiu - pyta nauczycielka 

matematyki - jak podzieliłabyś 

cztery ziemniaki między pięciu 

harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę 

ziemniaczaną!

 Nauczyciel biologii pyta Jasia:

- Po czym poznasz drzewo 

kasztanowca?
- Po rosnących na nim 

kasztanach.
- A jeśli kasztanów na nim jeszcze 

nie ma?
- To ja poczekam...

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

Helenka Dradrach z ¯ar

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Helenka 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

13 września, środa
Dzień Programisty

kolumienkach. O tym, jak szybko Grób stał się celem pielgrzymek, 
świadczą napisy na ścianach.

Kaplica  Bożego Grobu jest wierną kopią Kaplicy Grobu Chry-
stusowego w Jerozolimie. W Europie są tylko dwie takie Kaplice – w 
Gerlitz i w Żaganiu.

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

ZAGADKA
Uzupełnij liczbami puste pola. 
Pamiętaj, że suma dwóch sąsiadujących w rzędzie 
kwadracików jest równa wartości kwadracika powyżej.

Do wakacji
zostało dni!dnidnidnidnidni

W pola krzyżówki wpisz nazwy jadalnych grzybów. 
Litery z żółtych pól utworzą hasło. 
Dla ułatwienia, 13 litera hasła ma 
już wpisaną poprawną wartość.

Boczniak Podgrzybek
Kania  Prawdziwek
Kolczak  Sitarz
Kurka  Smardz
Piestrak  Zajączek

KRZYŻÓWKA


