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Rozwiązanie 
ZAGADKI I REBUSU

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

NAGRODA



 

ierwszy ratusz w Szprotawie zbudowano w XIV w., następnie 
w latach 1536 i 1583 został przebudowany i powiększony. W 
latach 1604-1617 wzniesiono zachodnią wieżę. Po pożarze 

w wyniku odbudowy i powiększenia zyskał bryłę zachowaną do dziś. 
O wysokiej klasie architektury budowli zadecydował jego projektant - 
Marcin Franz Młodszy, twórca wielu znakomitych budowli na Śląsku 
i w Wielkopolsce. Marcin Franz przedstawił radzie miejskiej projekt 
odbudowy w dwóch wariantach. Oba przewidywały podwyższenie ratu-
sza o trzecią kondygnację, różniły się zaś zwieńczeniem wieży. W jednej 
wersji był to monumentalny hełm trzykondygnacyjny, w drugiej delikatny, 
z jedną wysmukłą latarnią. Zachwyceni pięknym rysunkiem rajcy podjęli 
uchwałę o dobudowaniu drugiej wieży dla wykorzystania obu projektów. 
Mistrz uzupełnił dokumentację i tak powstał rzadko spotykany ratusz o 
dwu wieżach. Jeśli chodzi o skalę założenia i wartość architektoniczną, 
to szprotawski ratusz nie ma równych na terenie Środkowego Nadodrza.

 Projektant kształtując barokową bryłę nie spowodował całkowitego 
zatarcia dawnej struktury budowli. Zachował gotycko-renesansową wie-
żę. Jej odrębność widoczna jest w przysadzistych proporcjach prostego 
czworoboku, przechodzącego w ostatniej piątej kondygnacji w oktogon. 
Formę barokową, odpowiadającą duchowi czasu, otrzymała nowa wie-
ża, wkomponowana harmonijnie w drugi narożnik fasady. Jest w zasadzie 
czworoboczna, o wklęsłych ścianach, lecz zespoły szerokich pilastrów na 
ściętych narożach tworzą bryłę o ośmiu nierównych bokach. Wieńczy ją 
otwarty taras, z którego wyrasta ostatnia, o wiele węższa kondygnacja, 
nakryta wysmukłym hełmem z latarnią. Ślad pierwotnego reprezen-
tacyjnego wejścia ujawniają skromne resztki portalu oraz kamienny 
dekoracyjny balkon. Ratusz posiada podwórzec wewnętrzny, który był 
połączony z salą sądowniczą, do której byli doprowadzani oskarżeni.

 W wieży wschodniej zachowała się do chwili obecnej cela dla 
aresztantów, gdzie zarówno na drewnianych drzwiczkach z okratowanym 
okienkiem jak i na ścianach widnieją podpisy osób oczekujących na 
wyroki sądowe sprzed blisko 200 lat.

 Wieżę zachodnią, w stylu barokowym zegarową zaprojektował 
mistrz Martin Frantz. Udający się na wieżę można zobaczyć zabytkowy 
zegar mistrza Weissa, obecnie sprzężony z niedawno zaprojektowanym *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: 

LEPSZY RYDZ NIŻ NIC
Nagrodę wygrał Wojtek Goraj z Żar (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 

w Żarach).

P
Ratusz w Szprotawie cz.I

Nauczyciel pyta ucznia:

- Jasiu w jaki sposób można 

uzyskać światło dzięki 

wykorzystaniu wody?

- Trzeba umyć okno, panie 

profesorze.

- Nie zasłużyłem na jedynkę!

- Masz rację moje dziecko, ale 

regulamin szkolny nie przewiduje 

niższych ocen.

Kazik napisał na tablicy:

"Fczoraj byłem f szkole".

Pani pyta innego ucznia:

- Czy Twój kolega dobrze napisał 

to zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj 

była niedziela!

Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?

Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...

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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Martyna Lechocka z Brzeźnicy

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Martyna  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

19 września, wtorek
Dzień Emotikona

hejnałem miasta i komputerem zegarowym. Ponadto wchodząc na tę wieżę 
dostrzeżemy w jej wnętrzu fragmenty dawnej ornamentyki elewacyjnej, za-
mkniętej w wyniku późniejszej przebudowy.

 Ratusz na drugiej kondygnacji posiada dużą salę obrad o wymiarach 
16 m x 10 m z dużymi oknami wychodzącymi na południe, ponad balkonem 
zewnętrznym z herbem miasta wykonanym z piaskowca. Sala duża jest naj-
bardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem ratusza, w którym odbywały się i 
odbywają posiedzenia rajców miejskich.

źródło: http://www.szprotawa.pl

ZAGADKA
Uzupełnij pola liczbami tak, aby powstał kwadrat 
magiczny - suma wszystkich wierszy, kolumn oraz 
dwóch przekątnych była taka sama.
Jaką liczbę wpiszesz w żółte pole?

Do wakacji
zostało dni!dnidnidnidnidni

POSTAĆ Z LEKTURY
Rozwiąż rebus.

RYBKA
Narysuj i pokoloruj rybkę:


