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AB Zapisywanie danych POI 

   

 

 

 

Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym - Żagań 

Numer POI 1 

Kategoria Zabytek  

Nazwa Pałacyk-Centrum informacji gospodarczej 

Adres ul. Jana Pawła II 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°37'20"N  

15°19'15"E 

Strona główna / 
Internet 

http://www.arl-zagan.pl/ 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC00774, DSC00682 

  

Opis 

Misją działania Centrum jest m.in. pomoc w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz stworzenie bazy na potrzeby jej prowadzenia.  
Po drugiej stronie ulicy znajduje się siedziba Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Centrum Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.  
Został zbudowany w 1798r. dla królewskiego komisarza sprawiedliwości  
i notariusza, późniejszego książęcego radcy dworu.  
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AB Zapisywanie danych POI 

   

 

Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym - Żagań 

Numer POI 2  

Kategoria zabytek 

Nazwa Wieża widokowa 

Adres ul. Mickiewicza 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°37'7.72"N  
15°19'17.19"E  

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

bilet ulgowy: 2,00 zł  
bilet normalny: 4,00 zł  

Godziny otwarcia 

sobota -niedziela 11:00 - 17:00  
środa 11:00 - 16:00  
czwartek 11:00 - 16:00  
piątek 11:00 - 16:00  
poniedziałek - wtorek - wieża nieczynna  

Nr zdjęć DSC00685, DSC00697,  

  

Opis 

Dawna wieża ewangelickiego kościoła Łaski. Kościół ten został zbudo-
wany w 1709 r. W krypcie pod wieżą byli pochowani członkowie książęcej 
rodziny Bironów. Aktualnie znajduje się tam jedynie pusta krypta.  
Wzniesiona w stylu neogotyckim, posiada żeliwną ażurową iglicę. Została 
ona odlana w hucie w Iławie w 1846 roku.  
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem książęcym 

Numer POI 3 

Kategoria Kościół 

Nazwa Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

Adres ul. Świętej Cecylii 1 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°37′06″N     

15°19′25″E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 - 

Godziny otwarcia  - 

Nr zdjęć DSC00801, DSC00806 

  

Opis 

Parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie lubus-
kim diecezji wrocławskiej. Msze św. sprawowane są w niedzielę o godzi-
nie 10:00 w kaplicy parafialnej Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. 
Wojska Polskiego 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Parafia_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_%C5%BBaganiu&params=51_37_06_N_15_19_25_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Parafia_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_%C5%BBaganiu&params=51_37_06_N_15_19_25_E_type:city
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Polskokatolicki_w_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_lubuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_lubuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_wroc%C5%82awska_(Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Polskokatolicki_w_RP)
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym - Żagań 

Numer POI 4 

Kategoria Zabytek 

Nazwa Kościół pw.św.Ducha 

Adres  

Region Żagań  

Współrzędne 
51°37′04″N   

15°19′28″E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC00825, DSC00824 

  

Opis 

Kościół Świętego Ducha w Żaganiu – rzymskokatolicki kościół filial-
ny należący do żagańskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Mieści się w Żaganiu, w województwie lubuskim. Należy 
do dekanatu Żagań diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ducha_w_%C5%BBaganiu&params=51_37_04_N_15_19_28_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ducha_w_%C5%BBaganiu&params=51_37_04_N_15_19_28_E_type:city
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_filialny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_filialny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_%C5%BBaganiu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_%C5%BBaganiu
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBaga%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_%C5%BBaga%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_zielonog%C3%B3rsko-gorzowska
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym - Żagań 

Numer POI 5 

Kategoria Zabytek  

Nazwa Stare mury obronne 

Adres ul. Gimnazjalna 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'59.76"N 

15°19'26.98"E 

Strona główna / 
Internet 

 - 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 - 

Godziny otwarcia  - 

Nr zdjęć  DSC00831 

  

Opis 

Stare mury obronne - zbudowane w XIV mury obronne z kamienia pol-
nego. W owym czasie otaczały całe miasto. Niestety, z czasem zaczęły 
popadać w ruinę a następnie były stopniowo rozbierane, zwłaszcza w 
XVIII i XIX wieku. Pozostałości zabezpieczono w latach 1970-1971. 
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AB Zapisywanie danych POI 

   

 

 

 

Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym - Żagań 

Numer POI 6 

Kategoria Zabytek  

Nazwa Dawne kolegium i seminarium jezuickie 

Adres ul. Gimnazjalna 

Region Żagań 

Współrzędne 
51° 36' 50.44'' N 

15° 19' 31.25'' E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC00836, DSC00853, DSC00857 

  

Opis 

Kompleks stanowią zabudowania ciągnące się wzdłuż ulicy Gimnazjalnej 
(dawne seminarium i kolegium, a także kościół). Miejsce to związane jest 
z historią dwóch katolickich zakonów: z Franciszkanami i Jezuitami, jak 
również z protestantami. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Żagania 
pod koniec XIII wieku, jednak po prawie dwóch wiekach ich pobytu zmu-
szono ich do opuszczenia miasta. Wtedy obiekty zostały zaadoptowane 
przez protestantów. Książe Wallenstein sprowadził do Żagania Jezuitów 
(wiek XVII) i oddał im kościół oraz klasztor pofranciszkański do użytku. 
Najbardziej oddalone od kościoła budynki, ale w tym samym ciągu, to 
dawne seminarium duchowne. Pierwsze seminarium wzniesione w poło-
wie XVII wieku spłonęło, zostało odbudowane, jednak nie użytkowano go 
na początku XIX stulecia. Znajdował się tam szpital wojskowy dla stacjo-
nujących w Żaganiu wojsk napoleońskich. Potem zakupiło je Państwo i 
uczyniono tam Królewski Zakład Karny dla kobiet. Żagańskie więzienie 
dla kobiet uwieczniła w swoim opowiadaniu znana czeska pisarka Boże-
na Némcová. Znajdowało się tam również m.in. Muzeum Higieny, a od 
połowy XX wieku znalazła tam siedzibę Prokuratura Rejonowa i Komenda 
Policji. 
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AB Zapisywanie danych POI 

   

 

 

 

Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 7 

Kategoria zabytek 

Nazwa Dawna szkoła Doroty 

Adres ul Łużycka 4 

Region Żagań 

Współrzędne 
51° 36' 39.79'' N 

15° 19' 53.96'' E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC00860, DSC00868, 

  

Opis 

Dom z herbem książęcym nad wejściem, obecnie wykorzystywany do 
celów mieszkalnych, to dawna szkoła Doroty. Zbudowano ją na terenie 
dawnego ogrodu, który księżna nabyła w 1855 roku. Wzniesiony z jej 
inicjatywy, przeznaczony był dla pochodzących z ubogich rodzin dzieci.  
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AB Zapisywanie danych POI 

   

 

Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 8 

Kategoria Urząd 

Nazwa Dom wdowi-urząd miasta 

Adres Plac Słowiański 17  

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'53.74"N  
15°19'27.39"E  

Strona główna / 
Internet 

http://umzagan.nazwa.pl/um/  

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

  

Godziny otwarcia 

Godziny pracy Urzędu Miasta  
Poniedziałek: 7:30-15:30 

 Wtorek: 7:30-17:00 

 Środa: 7:30-15:30  

Czwartek: 7:30-15:30 

 Piątek: 7:30 - 14:00  

Nr zdjęć DSC00870, DSC00872 

  

Opis 

Pałac mieszczący się przy pl. Słowiańskim 17. Pierwotnie dom żony księ-
cia Piotra Birona, potem urząd książęcych dóbr ziemskich, obecnie sie-
dziba Rady Miasta, Burmistrza i Urzędu Miasta.  
Klasycystyczny, zbudowany w 1793 według projektu Christiana Schultze, 
wielo-krotnie remontowany i przekształcony we wnętrzach.  
Plac, do którego zwrócony jest Pałac Wdowi to Plac Słowiański. Został 
wytyczo-ny pod koniec XIII wieku i nazwano go wtedy Nowym Rynkiem.  
W wieku XIX był to Plac Ludwika. Charakterystyczna jest na placu fon-
tanna w kształcie wieży, wzniesiona w połowie XIX w.  
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 9 

Kategoria Sąd rejonowy 

Nazwa 
Plac administracji książęcej, ob. Sąd Rejonowy  

 

Adres ul. Szprotawska 3  

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'49.69"N  
15°19'28.32"E  

Strona główna / 
Internet 

http://www.zagan.sr.gov.pl/  

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia 
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00  
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  

Nr zdjęć DSC00880, DSC00877, DSC00886, 

  

Opis 

Za żeliwnym ogrodzeniem, w otoczeniu niewielkiego ogrodu, wznosi się 
klasyczny pałacyk, kiedyś siedziba rządu książęcego, obecnie Sąd Rejo-
nowy i Sąd Pracy. Charakter budowli nadaje nadaję piękny kolumnowy 
portyk w porządku toskańskim. Trójkątny fronton wypełniony jest herbem 
książęcym rodziny Bironów.  
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 10 

Kategoria zabytek 

Nazwa Zespół szpitalny św. Doroty 

Adres ul. Żelazna 

Region Żagań 

Współrzędne 
51° 36' 39.79'' N 

15° 19' 53.96'' E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0034, DSC_0035, DSC_0032 

  

Opis 

XIX-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 dodat-
kowych, z których wyróżnia się tzw. Dom Marii usytuowany przy ulicy 
Żelaznej. Autorem projektu szpitala był nadworny architekt księżnej ża-
gańskiej Doroty, Leonard Dorst Schatzberg. Budowla utrzymana jest w 
stylu gotyckim.  

Na dziedzińcu szpitalnym, na prawo od bramy rośnie wspaniały okaz bu-
ka pospolitego odmiany purpurowej (obwód 432 cm), którego wiek szacu-
je się na ponad 200 lat.  
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 11 

Kategoria zabytek 

Nazwa Kościół św. Krzyża 

Adres ul. Szpitalna 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36′41″N  

15°19′57″E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0037, DSC_0039, DSC_0041 

  

Opis 

Rzymskokatolicki kościół filialny. Według tradycyjnych przekazów po wy-
lewie Bobru w 1332 roku, gdy na brzegu rzeki został znaleziony krzyż, 
księżna Matylda, małżonka Henryka IV zwanego Wiernym, na miejscu 
kaplicy ufundowała świątynię pod wezwaniem Krzyża Świętego. W XIX 
stuleciu właścicielka Żagania księżna Dorota de Talleyrand-Périgord, 
zleciła swemu architektowi, Schatzbergowi, w roku 1849 przebudowę 
budowli, która otrzymała obecną formę. We wnętrzu świątyni znajduje się 
cenne wyposażenie rzeźbiarsko-stolarskie oraz kowalskie. W świątyni są 
także umieszczone sarkofagi książąt żagańskich. 
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 12 

Kategoria  

Nazwa Młynówka 

Adres ul. Żelazna 2 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36' 38''N  

15°19' 47"E 

Strona główna / 
Internet 

http://mlynowka.pl/hotel_zagan,pl.html 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0043, DSC_0045,  

  

Opis 

Przy ul. Żelaznej, na skraju parku otaczającego pałac kultury, nad Bo-
brem stoi pensjonat "Młynówka". Urządzony w dawnym spichlerzu. Wów-
czas w pobliżu stał jeszcze tzw. górny młyn. Właśnie z tym młynem zwią-
zana jest legenda.  

Działo się to bardzo, bardzo dawno temu. Młynarz Brunon był zamożnym 
człowiekiem. Z jego młyna korzystali prawie wszyscy okoliczni chłopi i 
dziedzice. Brunon miał jedno dziecko - córkę Mariannę. Piękna młyna-
rzówna zakochała się w biednym Mateuszu, gdy ten uratował jej życie. 
Ojciec niezgadzający  się na związek zamknął córkę w młynie, aż zmą-
drzeje i wyjdzie za kandydata wyznaczonego przez ojca. Młynażówna 
była nieugięta i wolała umrzeć z głodu, niż wyjść za mąż bez miłości. Tak 
też się stało. Dopiero śmierć jedynego dziecka uświadomiła Brunonowi, 
jakim był tyranem.  

Młyńskich zabudowań już nie ma. Mieszkający w pobliżu Żaganianie po-
wiadają, że w pogodne letnie wieczory, w miejscu gdzie był młyn, pojawia 
się czasami zwiewna kobieca postać. To ponoć nieszczęsna Marianna, 
która wciąż czeka na swego ukochanego Mateusza. 
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 13 

Kategoria park 

Nazwa Park Pałacowy 

Adres ul. Szprotawska 4, 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36' 38''N 

15°19' 23''E 

Strona główna / 
Internet 

http://www.palac.zagan.pl 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0047, DSC_0051,  

  

Opis 

Okalający pałac książęcy, należy do obiektów najwyższej rangi. Dawniej 
słynął z wystroju kwiatowego i uznawany był już w połowie wieku XIX za 
jeden z najpiękniejszych w Niemczech. Obecnie jest jednym z najwięk-
szych zabytkowych parków miejskich w Polsce. Park pałacowy pierwotnie 
barokowy, założony w końcu wieku XVII przez książąt von Lobkovic. W 
czasach Piotra Birona wzbogacony o budowle klasycystyczne: oranżerię 
nad Bobrem i dom kawalerski. W skład wchodzi: park przedni, pałacowy, 
zwany również kwiatowym; park środkowy tzw. Bażanciarnia oraz park 
górny. Park przedni posiadał charakter ozdobny , a za jego najpiękniejszy 
fragment uznawano Ogród Holenderski przy oranżerii. Na terenie pozo-
stałych dwóch części parku rozmieszczono liczne punkty widokowe. W 
parku można znaleźć około 50 gatunków różnych drzew i krzewów, naj-
więcej jest cisa pospolitego, klonu zwyczajnego i lipy drobnolistnej. Na 
uwagę zasługują olbrzymie dęby szypułkowe, buki czerwone i niesamowi-
te platany z łuszczącą się korą. 
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 14 

Kategoria park 

Nazwa Park środkowy-bażanciarnia 

Adres ul. Szprotawska 4, 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'38'' N 

15°19'23'' E 

Strona główna / 
Internet 

http://www.palac.zagan.pl 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0055 

  

Opis 

Położony między dwiema odnogami Bobru, oraz park górny usytuowany 
między nurtem rzeki, Osiedlem Moczyń, a dworcem kolejowym (łączna 
powierzchnia bażanciarni i parku górnego wynosi 60,69 ha). W skład wy-
stępującego na terenie parkowego założenia drzewostanu wchodzi około 
50 gatunków drzew i krzewów. Najliczniej reprezentowane są: cis pospoli-
ty (19%), lipa drobnolistna (16%), grab pospolity (10%), dąb szypułkowy 
(9%) i robinia akacjowa (7%). Spośród okazów występujących w poje-
dynczych ilościach wyróżnić można platany, buki czerwone, choinę kana-
dyjską, sosnę wejmutkę, sosnę czarną, tulipanowiec i bożodrzew. 
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 15 

Kategoria zabytek  

Nazwa Pałac Lobkowitzów (obecnie Żagański Pałac Kultury)  

Adres ul. Szprotawska 4  

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'47"N  
15°19'27"E  

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0056, DSC00038, DSC00036 

  

Opis 

Barokowy pałac położony w południowo-wschodniej części Żagania, przy 
ulicy Szprotawskiej 4. Obecny wygląd nie jest pierwotny; pałac był kilka-
krotnie przebudowywany i remontowany. W latach po wybudowaniu pała-
cu, spełniał funkcję mieszkalną, dziś natomiast pełni jedynie funkcje kultu-
ralne i publiczne. Otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym.  
Otwory okienne zwieńczone są maszkaronami, nazywanymi grymasami 
diabła. Jest ich 197, każdy inny. Wzorem dla wykonania maszkaronów, 
były szkice Leonarda da Vinci.  
Od strony dziedzińca, rosną cztery platany. Upamiętniają cztery córki 
Piotra Birona. Brak maszkaronów nad jednym z okien zrodził legendę. 
Mówi ona, iż rzeźbiarz, tworzący maszkarony, w pewnym momencie nie 
miał pomysłu na nową "twarz". Wtedy zawarł z diabłem pakt. Diabeł miał 
pokazywać się rzeźbiarzowi za każdym razem o innej twarzy, a gdy ten 
skończy swoje dzieło, jego dusza będzie należeć do szatana. Diabeł 
przez wiele lat cierpliwie pozował, przyjmując coraz to nowy wyraz twa-
rzy, aż przy ostatnim maszkaronie pokazał swe prawdziwe oblicze, przez 
co artysta zginął, spadając przerażony z rusztowania.  
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 16 

Kategoria zabytek 

Nazwa Ratusz 

Adres ul. Rynek 36 

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'53"N 

15°19'13"E 

Strona główna / 
Internet 

 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC00009, DSC_0062 

  

Opis 

Wieża ratuszowa jest pozostałością ratusza usytuowanego pierwotnie w 
Rynku, a w XVI wieku przeniesionego na zachodnią zabudowę mieszkal-
ną. Usytuowana jest pośrodku Rynku. Neoklasycystyczna, zbudowana w 
latach 1879-1880 na wzór florenckiego Palazzo Vecchioz wykorzysta-
niem fragmentów ratusza gotyckiego z XIV-XVI wieku . Na I piętrze za-
chowało się sklepienie kryształowe z pierwszej połowy XVI wieku. 
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Nazwa szlaku Trasa szlakiem Książęcym – Żagań 

Numer POI 17 

Kategoria Kościół 

Nazwa Kościół WNMP – Zespół Poaugustiański  

Adres Plac klasztorny  

Region Żagań 

Współrzędne 
51°36'57"N  
15°19'60"E  

Strona główna / 
Internet 

www.wnmp.zagan.pl 

Kategoria ceno-
wa (restauracje, 
hotele) 

 

Godziny otwarcia  

Nr zdjęć DSC_0071, DSC_0072, DSC_0077 

  

Opis 

Dawni kronikarze przyjmują, iż świątynia powstała już w roku 1183. W 
środku znajduje się wspaniała biblioteka klasztorna z XVIII-wiecznym 
wystrojem.  
Plac klasztorny zamyka dawny, późnogotycki spichlerz klasztorny, który 
pochodzi z końca XV w. Zewnętrzna architektura mimo wielu przebudów 
zachowała do czasów współczesnych charakter gotyku, natomiast loggia, 
reprezentuje styl renesansowy. W świątyni znajdują się stalle z 1695 roku 
oraz ołtarz Św. Trójcy z XVI wieku.  

 

                      


