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HUMORHUMOR

piątek
7 lipca 2017

HUMOR

Lecą dwie jaskółki i jedna mówi 

do drugiej:
- Ej, będzie padać.

Na to druga.

- Skąd wiesz?

- Bo się ludzie na nas gapią.

Sąsiadka pyta sąsiadkę:

– No i jakie wrażenia przywiózł 

syn z wakacji?

– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, 

ale już wiem, jakie przywiózł 

wyrażenia!

Uczeń wraca z wakacji do 

szkoły i mówi do kolegi:

- Szkoda, ze tego nie widziałeś, 

jechałem na słoniu, a obok mnie 

dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?

- Musiałem zejść z karuzeli...

www.regionalna.pl

9 lipca, niedziela
Dzień Chodzenia Do Pracy
 Inną Drogą

11 lipca, wtorek
Światowy Dzień Ludności
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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

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

NAGRODA



 

AWNY SPICHLERZ KLASZTORNY, KONWIKT
Plac klasztorny zamyka dawny, późnogotycki spichlerz klasz-
torny, który pochodzi z końca XV w. , częściowo przekształcony 

w XIX – XX w. Murowany z cegły o elewacji frontowej rozczłonkowanej 
wąskimi, ostrołukowymi blendami. Budowlą przylegającą do spichlerza 
jest dawny konwikt zbudowany w latach 1740 – 1758 na miejscu klasz-
tornych budynków gospodarczych i szkoły nowicjatu. Konwikt posiada 
cenny rokokowy portal, a także barokowe malowidła z motywami astro-
nomicznymi i portretem słynnego żagańskiego astronoma Jana Keplera. 
Obecnie mieści się tu hotel turystyczny.

MIEJSCE ZAŚLUBIN I SPOCZYNKU KSIĄŻĄT
Wspominając dzieje kościoła parafi alnego nie można pominąć faktu, że 
był on ważnym obiektem w życiu książąt żagańskich. To właśnie w nim 
miejsce swego ostatniego spoczynku znalazło kilku władców z dynastii 
Piastów żagańskich. W 1342 roku pochowano tu między innymi Henryka 
IV zwanego Wiernym, a w 1363 roku jego synową Annę – matkę Jadwigi, 
późniejszej żony króla Kazimierza Wielkiego. W 1800 roku spoczął 
tu tymczasowo książę kurlandzki i żagański Piotr Biron. W kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny miały miejsce również 
liczne ceremonie zaślubin. Sakramentalne „tak” powiedzieli tu między 
innymi: w 1801 roku córka Piotra Birona – Joanna Katarzyna z Fran-
cesco Pignatellim de 
Belmonte księciem 
Acerenza, czy dwie 
pasierbice księcia 
żagańskiego Napo-
leona Ludwika, córki 
Pauline księżnej de 
Talleyrand – Peri-
gord z jej pierwszego 
małżeństwa hrabim 
von Hatzfeldt – Tra-
chenberg – Marga-
rethe Luise i Louisa.

SZTUKA W NAJWYŻSZYM WYDANIU
Zewnętrzna architektura mimo wielu przebudów zachowała do dnia 
dzisiejszego charakter gotycki, natomiast loggia jest renesansowa. W 

*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: 

SOBÓTKA
Nagrodę wygrała Magdalena Pajdowska z Żar (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

Loreen Smolarz z Olbrachtowa
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Loreen Smolarz 
wygrywa nagro-
dê niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

D
kościele bardzo pięknie prezentują się stalle z 1695 r. oraz XVI wieczny 
ołtarz Św. Trójcy. W świątyni znajduje się także gotycki sarkofag księcia 
głogowsko-żagańskiego Henryka IV. Na uwagę również zasługuje ekspo-
zycja muzealna ulokowana na emporze nad zakrystią kościoła.

ZESPÓ£ POKLASZTORNY AUGUSTIANÓW cz. II

źródło: urzadmiasta.zagan.pl
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PAJĄK I MUCHY
Każdą kratkę z liczbą zamieszkuje 
pająk. Liczby oznaczają, ile much 
znajduje się w otaczających pająka 
kratkach, czyli kratkach stykających się 
z pająkiem rogiem lub bokiem. 
W przykładzie poniżej mamy 2 pająki. 
Pierwszy pająk sąsiaduje z 3 muchami, 
drugi pająk sąsiaduje z 2 muchami. 
Jeden z możliwych układów much 
pokazuje przykład:

Popatrz na rysunek obok i narysuj 
muchy w pustych kratkach. Pamiętaj, 
aby ilość much dookoła każdego 
pająka zgadzała się z liczbą 
znajdującą się w jego polu.

KRZYŻÓWKA
W pola krzyżówki wpisz nazwy 
poniższe nazwy roślin. Rozwiązaniem 
krzyżówki jest kwiat, który kwitnie w 
czasie wakacji.
Cynia  Malwa
Dalia  Narcyz
Dzwonek  Nawłoć
Hiacynt  Piwonia
Kalina  Słonecznik
Konwalia  Szałwia
Mak

WÓZEK DLA LALEK
Łącząc kropki narysuj i pokoloruj 
wózek dla lalek.


