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HUMOR

Rozmawiają dwie kangurzyce:

- Chciałabyś mieć dwójkę 

dzieci?
- A wiesz, to nie na moją kieszeń.

- Jasiu - pyta nauczyciel. 

- Jaki to będzie przypadek jak 

powiesz "lubię nauczycieli"?

- Bardzo rzadki, panie 

profesorze.

- Tato, co to jest urlop?

- Urlop, synku, to kilkanaście 

dni w roku, kiedy przestaje się 

robić to, co każe szef, a zaczyna 

robić to, co każe mama.

Kaziu, czy umyłeś już uszy?

- Nie, ale jeszcze słyszę!

dla dziecidla dzieci
www.regionalna.pl

1 lipca, sobota
Międzynarodowy Dzień Owoców

2 lipca, niedziela
Międzynarodowy Dzień UFO

62

4 lipca, wtorek
Święto Hot Doga

kupon
imię i nazwisko

..........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

ulica

miejscowość

Rozwiązanie 
ZAGADKI I REBUSU

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

NAGRODA



 

abytki należące do Dawnego Opactwa Augustianów w Żaganiu 
stanowią jedne z najwyśmienitszych obiektów sakralnych w 
Polsce. W 2011 roku decyzją prezydenta Bronisława Komorow-

skiego zyskały status Pomnika Historii, a za cenniejsze uchodzą jedynie 
te wpisane na listę UNESCO – w województwie lubuskim należy do nich 
wyłącznie łęknicki Park Mużakowski na granicy z Niemcami.

W skład Zespołu Poklasztornego Augustianów wchodzą: Kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor Augu-
stianów, spichlerz klasztorny i konwikt. Kościół p.w. Wniebowzięcia 
NMP pod względem historycznym i artystycznym z pewnością jest 
jedną z najbardziej wartościowych świątyń na terenie Dolnego Śląska.

Dawny klasztor Augustianów
W 1285r. książę Konrad przekazał augustianom zamek, który w po-
łowie XIV w. rozbudowali, wznosząc jednocześnie pałacyk opacki. W 
kolejnych wiekach klasztor był poddawany licznym przebudowom i 
zmianom wystroju. Dopiero po pożarze w 1730r. został przebudowany 
w stylu barokowym i znacznie powiększony. Jedynie część pomieszczeń 

*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 

zagadki i wykreślanki z ubiegłego tygodnia: 17, NA 

ŚWIĘTEGO JANA WODA OGRZANA

Nagrodę wygrał Michał Grynienko z Lubska (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

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

Miko³aj Lewicz z ¯agania
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Miko³aj wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Z w skrzydle wschodnim klasztoru zachowała charakter gotycki. Klasztor 
poza celami zakonników i kapitularzem mieści również kaplicę św. Anny 
z gotyckimi sklepieniami oraz wspaniałą bibliotekę klasztorną z XVIII 
wiecznym wystrojem. W księgozbiorze biblioteki znajdują się fragment 
Biblii z VIII wieku oraz pozycje od XVII do XIX w.

ZESPÓ£ POKLASZTORNY AUGUSTIANÓW cz. I

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

KWADRAT I KÓŁKO
Popatrz na wskazania wag i powiedz 
ile waży kwadrat a ile kółko.

SOWA
Łącząc kropki narysuj i pokoloruj sowę.

REBUS CZERWCOWY
Rozwiąż rebus. 

WakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacje
dni!
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